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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

  Zbliża się koniec roku, w domach przedświą-
teczna krzątanina, w kuchniach unoszą się smakowi-
te zapachy... Dla miasta jest to czas inwestycyjnych 
podsumowań, a te w dużej mierze cieszą już naszych 
mieszkańców. Piękniejący bulwar nad Srebrną będzie 
służył jako miejsce spacerów i wypoczynku, tworząc 
wraz z Placem Stary Rynek i zespołem pałacowo-par-
kowym całkowicie odnowioną i przyciągającą swym 
urokiem przestrzeń w centrum miasta. 
  Skwer im. Prezydenta Ryszarda Kaczorow-

skiego po rewitalizacji daje zarówno wytchnienie przechodniom, jak i kilka-
dziesiąt nowych miejsc parkingowych tak potrzebnych w tej części miasta.  
 Choć grudniowa aura poskąpiła nam śnieżnego puchu na Święta,  
to corocznie montowane iluminacje bożonarodzeniowe wieczorami cieszą oko 
każdego przechodnia. Fontanna też „nie śpi”, tryskając świetlnymi strumie-
niami. Wielkimi krokami zmierza do finału budowa ul. Grzeszaka. Już dziś 
można przejść nowym chodnikiem do stacji kolejowej Anielina. 
 W I połowie przyszłego roku powinniśmy zakończyć pozostałą część 
robót drogowych. Nowo wybudowana kanalizacja ul. 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich, przeprowadzająca wody opadowe na drugą stronę ul. Warszawskiej 
rozwiąże z kolei problem zalewania nieruchomości położonych w okolicy jed-
nostki wojskowej. Do pełnej satysfakcji zabrakło nam jedynie ukończenia sali 
koncertowej przy MSA. Tę inwestycję postaramy się zakończyć w przyszłym 
roku. Mam nadzieję, że wyłoniony w styczniowym przetargu wykonawca szybko  
i rzetelnie zrealizuje pozostałe prace budowlane. 
 

Szanowni Państwo. 
  Niech nadchodzący Nowy Rok 2015  
przyniesie wszelką pomyślność  i pozwoli na spełnienie 
najskrytszych marzeń.



4 MIM grudzień 2014www.minsk-maz.pl

TEMAT NUMERU

Dzień przed 33. rocznicą wprowa-
dzenia stanu wojennego, 12 grudnia  
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 spotka-
li się bohaterowie wydarzeń z lat 80., 
przedstawiciele Urzędu Miasta,  dyrek-
torzy szkół, nauczyciele oraz wybrane 
grupy młodzieży ze wszystkich gim-
nazjów. Celem uroczystości było upa-
miętnienie działaczy podziemnej opo-
zycji z terenu naszego miasta i okolic, 
a także podsumowanie projektu Sto-
warzyszenia „Dwie Jedynki” zatytuło-
wanego „Ceny wolności”. 
 
 W ramach projektu młodzież 
miała szansę wziąć udział w dwóch kon-
kursach: literacko-plastycznym „Ceny 
wolności” oraz wokalnym „Dźwięki wol-
ności” i właśnie od występów wokalnych 
rozpoczęła się piątkowa uroczystość. 
Zadaniem uczestników konkursu było 
zaprezentowanie piosenki nawiązują-

CENY WOLNOŚCI

cej tematycznie do stanu wojennego. 
Usłyszeliśmy: „Psalm stojących w kolej-
ce” ze słowami Ernesta Brylla i muzyką 
Wojciecha Trzcińskiego, „Ojczyzno ma” 
autorstwa księdza Karola Dąbrowskiego, 
wiersz Nataniela Tenenbauma  pt. „Mo-
dlitwa o wschodzie słońca” z muzyką 
Przemysława Gintrowskiego, wiersz Ada-
ma Asnyka  „Miejcie nadzieję” z muzy-
ką Zbigniewa Preisnera oraz „Taki kraj” 
autorstwa Jana Pietrzaka i Zbigniewa 
Raja. Jury w składzie: pani Ewa Żak - 
wicedyrektor ZSM nr 1, pani Małgorzata 
Lewandowska – muzyk i pracownik Szko-
ły Muzycznej Yamaha oraz pan Grzegorz 
Padzik – przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Mińsk Mazowiecki po wysłuchaniu 
uczestników konkursu przyznało nastę-
pujące lokaty: I miejsce ex aequo – Kac-
per Kuca z Gimnazjum Miejskiego nr 3  
(opiekun pan Stanisław Halagiera) oraz 
zespół Ars Nova (Iza Rosiecka, Alicja Cho-

dorska, Paulina Mogielska, Julia Korze-
niewska, Aleksandra Grudkowska, Piotr 
Zyglarski) z Gimnazjum Miejskiego nr 2 
(opiekun pani Magdalena Jakubowska), 
II miejsce – Aleksandra Rek z Salezjań-
skiego Gimnazjum (opiekun pan Jakuba 
Maguza), III miejsce ex aequo – Oliwia 
Godlewska oraz zespół Bez cenzury (We-
ronika Rucińska, Julia Sulej, Emilia Ma-
tejuk, Natalia Nowak, Martyna Bakuła, 
Ola Paduch, Maja Rychter, Sara Górska 
i Paulina Miernicka) z Gimnazjum Miej-
skiego nr 1 (opiekunowie: pan Tomasz 
Zalewski oraz pani Magdalena Dąbrowa).
Zgromadzeni w hali widowiskowo-spor-
towej goście mieli również okazję obej-
rzeć wystawę „Fenomen Solidarności” 
przygotowaną przez Instytut Pamięci 
Narodowej w  Warszawie, a także wysłu-
chać krótkiej prelekcji na temat stanu 
wojennego wygłoszonej przez pana dok-
tora Konrada Rokickiego – pracownika 
Biura Oddziałowego IPN-u. 
 Niecodzienną i niezwykle wzru-
szającą lekcją historii okazała się konfe-
rencja „Głosy wolności”, w czasie której 
uczestnicy spotkania mogli wysłuchać 
działaczy mińskiej opozycji – pana To-
masza Fusika i pana Czesława Czyżkow-
skiego. Panowie opowiedzieli m.in. czym 
był stan wojenny, jakie były przyczyny 
i skutki jego wprowadzenia, jakie były 
działania mińskiej opozycji, jak wyglą-
dało internowanie, jakie było znaczenie 
„Solidarności”. Wystąpienia prelegentów 
uzupełniała prezentacja multimedialna 
przygotowana przez członków Stowa-
rzyszenia „Dwie Jedynki”, a także film 
nakręcony przez uczniów GM 1 – Kamila 
Kielaka i Antoniego Zagórskiego.
 Kolejnym punktem uroczysto-
ści było ogłoszenie wyników konkursu 
literacko-plastycznego „Ceny wolności”. 
Młodzi ludzie, którzy mieli w swoich 
pracach zaprezentować sylwetki i wspo-
mnienia mieszkańców naszego miasta 
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lub okolic z okresu stanu wojennego, 
przedstawili państwa: Urszulę Ćwiek, 
Barbarę Łopacką, Leszka Celeja, Czesła-
wa Czyżkowskiego, Grzegorza Padzika, 
Stanisława Nowakowskiego, Pawła Woź-
nicę, Wiesławę i Tomasza Fusików, Irenę 
i Wojciecha Grabarczyków, Anielę i Alek-
sandra Woźniców, Barbarę i Waldemara 
Szymańskich oraz Alicję i Jarosława So-
wów. 
 Jury w składzie: pani Alicja 
Cichoń – asystentka Burmistrza Mia-
sta i przedstawiciel Rady Rodziców GM 
1, dziennikarz - pan Dariusz Mól oraz 
pan Marek Pałdyna – nauczyciel historii  
w Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej przyznało następujące 
miejsca:
część literacka - kategoria indywidualna: 
I miejsce - Franciszek Kołodziejczyk z GM 
1 (nauczyciel pani Magdalena Dąbrowa), 
II miejsce - Jan Sowa z Salezjańskiego 
Gimnazjum (nauczyciel pani Diana Gajc-
Piątkowska), III miejsce - Aleksandra 
Woźnica z GM 1 (nauczyciel pani Iwona 
Dróżdż);
część literacka - kategoria grupowa:  
I miejsce - Milena Milik, Anna Nowicka, 
Natalia Woźnica z GM 1 (nauczyciel pani 
Magdalena Dąbrowa), II miejsce - Paulina 
Miernicka i Ewa Rosa z GM 1 (nauczyciel 
pani Magdalena Dąbrowa), III miejsce 
- Paweł Rolf, Marcin Zagórski i Łukasz 
Zagórski z GM 1 (nauczyciel pani Hanna 
Wielgołaska),
część plastyczna - w kategoria indywi-
dualna: I miejsce - Ewa Rosa (nauczyciel 
pani Magdalena Dąbrowa),
część plastyczna - w kategoria grupowa: 
I miejsce - Oliwia Żera, Adrian Szostak, 
Grzegorz Lamparski (nauczyciel pani 
Magdalena Dąbrowa), II miejsce - Milena 
Szopa i Marta Olkowicz (nauczyciel pani 
Magdalena Dąbrowa).
 W związku z tym, że nie otrzy-
maliśmy żadnej pracy plastycznej z po-
zostałych gimnazjów, wszyscy nagrodze-
ni w tej kategorii są uczniami GM 1.
 Dodatkowo członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia „Dwie Jedynki” postano-
wili przyznać 3 wyróżnienia. Otrzymali 

je: Aleksandra Rewczuk z GM 2 (nauczy-
ciel pani Beata Wójcicka), Weronika Po-
nikowska i Anna Krawczak z GM 2 (na-
uczyciel pani Izabela Saganowska) oraz 
Dominik Kulesza i Michał Rokicki z GM 1 
(nauczyciel pani Magdalena Dąbrowa).

 Podczas uroczystości jej uczest-
nicy otrzymali publikację zatytułowa-
ną „Ceny wolności. Zwykłe i niezwykłe 
historie czasu stanu wojennego spisane 
przez młodzież z mińskich gimnazjów” 
prezentującą twórczość uczestników 
konkursu literacko-plastycznego. Publi-
kacja i nagrody zostały dofinansowane 
ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Na zakończenie spotkania za-
proszeni goście wspólnie zaśpiewali pio-
senkę „Żeby Polska była Polską”. Pieśń 
napisana przez Jana Pietrzaka z muzyką 
Włodzimierza Korcza w sposób szczegól-
ny przypomina, że o to „żeby Polska była 
Polską” walczyły pokolenia, które znają 
cenę wolności i poniosły za tę walkę wy-
soką cenę.

Magdalena Dąbrowa
koordynator projektu

Fotografie pochodzą z archiwum  
Stowarzyszenia „Dwie Jedynki”.
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Trzydziestu dwóch kandydatów do zwy-
cięstwa, pięćdziesiąt konkursowych py-
tań, kilkadziesiąt nagród rzeczowych, 
osiem osób w jury i prawie sto dwadzie-
ścia minut składających się na przed-
sięwzięcie stanowią statystyczne pod-
sumowanie IV Otwartego Testu Wiedzy  
o Historii Mińska Mazowieckiego.
 Kulturalno – edukacyjne wyda-
rzenie zostało przeprowadzone w piąt-
kowy wieczór 12 grudnia w auli Zespołu 
Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim. Polegało ono na rozwiązaniu testu 
pisemnego poświęconego historii miasta 
i funkcjonujących na jego terenie, do 

1914 roku, organizacji pozarządowych. 
Z pięćdziesięcioma pytaniami najlepiej 
poradzili sobie tym razem Waldemar Pie-
karski i Wojciech Woźnica, którzy udzie-
lili po czterdzieści osiem poprawnych 
odpowiedzi. O ostatecznym zwycięstwie 
w teście zadecydowała więc przeprowa-
dzona między nimi dogrywka. Zwycię-
sko wyszedł z niej Waldemar Piekarski, 
dzięki czemu okazał się on być trium-
fatorem IV Otwartego Wiedzy o Historii 
Mińska Mazowieckiego. Trzecie miejsce 
w nim zajął natomiast Jacek Wiercioch, 
który w drugiej dogrywce pokonał Ma-
cieja Wąsowskiego. Warto podkreślić, 

że zwycięstwo Waldemara Piekarskie-
go nie było jedynym odniesionym przez 
niego w piątkowej rywalizacji umysło-
wej. Poza zwycięstwem w kategorii 
open testu zajął on również najwyższą 
lokatę w grupie vipów uczestniczących 
w historycznych zmaganiach. Drugą po-
zycję wśród nich zajął radny Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Michał T. Góras, 
na trzeciej uplasowała się wicedyrek-
tor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim. Zastępczyni dy-
rektor „Macierzanki” Joanny Papińskiej 
pogratulowała osiągniętego sukcesu nie 
tylko zawodnikom triumfującym w ka-
tegorii open, ale i uczennicy GiLO im. 
PMS Ewelinie Jastrzębskiej. Ubiegłorocz-
na triumfatorka testu tym razem wy-
walczyła pierwsze miejsce w kategorii 
gimnazjalistów. Drugie miejsce w tym 
gronie zajęła Maja Linosz, zaś na trze-
cim zameldował się Michał Kulma. Kon-
kurs wiedzy przyniósł też wyróżnienie 
najlepszych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych uczestniczących w tej umysło-
wej imprezie. Tytuł najlepszego z nich 
przypadł Michałowi Wąsowskiemu, tuż 
za nim uplasowała się Michalina Łubkow-
ska, natomiast trzecie miejsce przypadło 
Sebastianowi Chłopikowi.
 Test dofinansowało Miasto Mińsk 
Mazowiecki w ramach grantu dla orga-
nizacji pozarządowych kwotą 2500 zło-
tych. Wachlarz nagród przekazało szero-
kie grono sponsorów wydarzenia.

Oprac. na podst. mat. TPMM
fot. z arch. TPMM

IV Otwarty Test Wiedzy o Historii Mińska Mazowieckiego

12 grudnia w murach sali gimnastycznej 
Szkół Salezjańskich odbyło się fitnes-
sowe wydarzenie, którego inicjatorką 
była instruktorka zumby Ewelina Kaska-
Łobodowska we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
 W sportowym wydarzeniu wzię-
ło ponad 100 osób, które miały okazję 
wziąć udział w zajęciach:  Brodway Dan-
ce, Zumba, Cross, Aerobic, Samoobrona 
czy Spinning –zupełną nowość na rynku 
fitness w naszym mieście. Podczas Ma-
ratonu można było skorzystać z porad 
dietetyka, spróbować naturalnych odży-
wek czy zakupić ręcznie robione ozdo-
by.  Dla wylosowanych ćwiczących były 
również nagrody rzeczowe, a  najwytr-
walsze uczestniczki otrzymały pamiąt-
kowe statuetki: Miss Fit dla Ewy Ryciak, 
Miss Joy dla Katarzyny Kulmy i Miss  
Fit&Joy dla Aleksandry Komody. 

1 Maraton Fitness z Mikołajem

Oprac. na podst. tekstu Eweliny Kaski-Łobodowskiej
fot. z arch. UM MM
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14 grudnia w Miejskim Domu Kultury 
swoje talenty muzyczne prezentowali 
uczniowie mińskiej Szkoły Muzycznej 
Yamaha. Koncert świąteczny został zor-
ganizowany aż w trzech turach. 
 Najwcześniej na scenie pojawili 
się najmłodsi, czyli szkraby, które wraz  
z rodzicami nie tylko śpiewały, ale też tań-
czyły i mówiły wierszyki. Dla niejednego 
z nich był to pierwszy w życiu występ na 
scenie! Widzowie podziwiali też dzieci 5 
i 6-letnie, które pod czujnym okiem pani 
Ewy Szymańskiej-Kopcińskiej uczą się 
grać na keyboardach w specjalnie dla nich 
przygotowanym programie Jounior Music 
Course.
 W drugiej turze wystąpili ucznio-
wie doskonalący swoje talenty wokalne 
u pani Magdaleny Jakubowskiej, a wi-
dzowie szczególnie docenili kanon w ich 
przepięknym wykonaniu. Później można 
było posłuchać wielu utworów granych 
na keyboardach przez dzieci uczące się  
w szkole, a na scenie podczas świąteczne-
go koncertu wystąpiło ich ponad 50! Wiele 
braw zebrały także skrzypaczki pani Doro-
ty Czerwińskiej, które zadziwiły słuchaczy 
swoimi umiejętnościami, mimo że uczą 
się dopiero od kilku miesięcy! Publiczność 
podziwiała także Mateusza Waligórę grają-
cego na saksofonie ze swoją nauczycielką 
– panią Małgorzatą Lewandowską.
 Na koniec zostały występy tych, 
którzy grają na gitarze klasycznej. Szcze-
gólnie udane były jednoczesne wykonania 

ponad 15-osobowych zespołów gitarowych 
kierowanych przez Wojciecha Kożuchow-
skiego. Uczniowie pana Jarosława Gryza 
prezentowali nieco mocniejsze brzmienia, 
pokazując swoje umiejętności gry na gita-
rze elektrycznej.
 Każda z części koncertu rozpo-
czynała się i kończyła występem nauczy-
cieli. Widać i słychać, że muzyczne talenty 
uczniów mają szansę rozwijać się głównie 
dzięki pasji, z jaką nauczają ich nauczy-
ciele, którzy wyraźnie lubią to, co robią.  
O potrzebie kształcenia muzycznego i du-

żym zainteresowaniu rozwijaniem pasji 
muzycznych świadczy trzykrotnie wypeł-
niona po brzegi sala MDK. Koncerty świą-
teczne są okazją do pochwalenia się na-
bytymi umiejętnościami i jednocześnie do 
pokonywania tremy przed wystąpieniami 
publicznymi! Wszyscy poradzili sobie zna-
komicie i wszyscy mogą się czuć zaprosze-
ni na kolejny świąteczny koncert za rok!

Wojciech Kożuchowski 
– dyrektor Yamaha Szkoły Muzycznej

fot. z arch. szkoły

14 grudnia na stadionie MOSiR przy  
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się II Bieg po Choinkę, którego or-
ganizatorem był KS Zielono-Czarni. 
 W biegu udział wzięło 60 osób, 
które zmagały się na dystansie 5km, spo-
śród których najlepsze okazały się w ka-
tegorii kobiet: Pawlak Magdalena, Snop-
kiewicz Joanna oraz Kulma Katarzyna, 
natomiast wśród mężczyzn triumfowali 
Lamparski Zbigniew, Reczek Sebastian 
oraz Lisak Krzysztof. Najlepsi zawodnicy 
zostali nagrodzeni cennymi nagrodami 
rzeczowymi oraz choinką, która jest bez 
wątpienia wspaniałą pamiątką tych przed-
świątecznych,sportowych zmagań.   
 Organizator również składa ser-
deczne podziękowania instytucjom bez 
których organizacja biegu na tak wysokim 
poziomie nie byłaby możliwa:
- SKOK Chmielewskiego,
- MOSiR w Mińsku Mazowieckim,
- Nadleśnictwo w Mińsku Mazowieckim,
- Grupa Medyczna OSP Ładzyń
oraz wszystkim osobom,  które pomogly  
w przygotowaniu zawodów.  

II Bieg po Choinkę Zielono-Czarnych

Koncert świąteczny uczniów Yamahy

Sebastian Reczek, fot. z arch. KS Zielono-Czarni
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1 grudnia w siedzibie Mińskiego Klubu 
Sportowego TAEKWON-DO miało miej-
sce zakończenie czwartej edycji kursu 
samoobrony dla kobiet pod nazwą „Bez-
pieczna i aktywna kobieta - PLUS”.
 
 Trzymiesięczne, bezpłatne za-
jęcia dla mińszczanek realizowane były 
od września br. w ramach wspierania 
zadania publicznego „Porządek i bez-
pieczeństwo publiczne” finansowanego  
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Po ostatnich zajęciach prak-
tycznych, prowadzący - trener Jacek 
Łuniewski VII DAN oraz Igor Koczyrkie-

Zakończenie kursu samoobrony dla kobiet

wicz 1 KUP - w imieniu organizatorów 
podziękowali paniom za trzymiesięczne 
wspólne spotkania i zachęcali do dalsze-
go kontynuowania aktywnego trybu życia 
poprzez uprawianie różnorodnych spor-
tów. Gratulując kursantkom ukończenia 
zajęć, potwierdzili także gotowość klubu 
do dalszej pomocy przy okazji kolejnych 
tego typu projektów. Na zakończenie 
panie otrzymały certyfikaty ukończenia 
kursu.
 „Zakończony właśnie kurs to już 
czwarta edycja rozpoczętego w 2012 roku 
projektu. Jak zwykle było to bardzo cie-
kawe doświadczenie dla nas –  mam na-

dzieję, że także dla kursantek. Przy każ-
dej okazji powtarzam, że uczestnicząc  
w tego typu przedsięwzięciach zawsze 
możemy nauczyć się czegoś nowego. 
Wierzę, że panie także skorzystały na 
uczestnictwie w naszych jesiennych spo-
tkaniach. Oprócz ćwiczeń samoobrony 
oraz wykładów z ratownikiem medycz-
nym kursantki miały także zajęcia FIT-
NESS - myślę, że szczególnie te zajęcia 
zachęciły panie do dalszego uprawiania 
sportu” – Igor Koczyrkiewicz (MKS TKD 
Mińsk Maz.)
 Kurs, jako kontynuacja poprzed-
nich edycji, które odbywały się w latach 
2012 – 2013, stanowił kolejny poziom 
zaawansowania z zakresu nauki samo-
obrony dla kobiet. Podzielony był na roz-
szerzone panele tematyczne stanowiące 
całościowy systemem nauki obrony przed 
przemocą obejmujący praktyczną naukę 
metod samoobrony, zajęcia z Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej oraz ogólnoro-
zwojowe zajęcia FITNESS.
 Celem kursu było zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa kobiet, wska-
zanie wzorców postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia, przekazanie 
praktycznej wiedzy, która może okazać 
się przydatna w sytuacjach niebezpiecz-
nych oraz zachęcenie do aktywnego try-
bu życia.

Igor Koczyrkiewicz 
fot. z arch. MKS TKD 

W sobotnie popołudnie 13 grudnia, licz-
ne grono Mińszczan odpowiedziało na 
zaproszenie Harcerzy Hufca „Mazow-
sze” Mińsk Mazowiecki i dało się wkręcić  
w wiedzę. W Miejskim Domu Kultury 
między godziną 14 a 17 można było zo-
baczyć multum pasjonujących rzeczy.
 Festiwal Nauki był imprezą zor-
ganizowaną na podsumowanie projektu 
edukacyjnego „miniInżynier” dla dzieci  
i młodzieży miasta Mińsk Mazowiecki  
z zakresu nauk przyrodniczo- inżynier-
skich. Projekt został dofinansowany z bu-

dżetu miasta Mińsk Mazo-
wiecki kwotą 6500 złotych  
w ramach realizacji za-
dań publicznych z zakresu 
nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania. 
  Na Festiwalu 
zostało zorganizowane 9 
stanowisk z dziedzin które 
były tematem projektu, 
czyli : Fizyki, Chemii, Elek-
troniki, Programowania  
i Robotyki. Uczestnicy mo-
gli pobawić się światłem, 
ultrafioletem i magnesa-

mi, poznając aktywnie prawa fizyki. Do-
wiedzieć się jakie ciekawe doświadczenie 
mogą wykonać wykorzystując chemie ja-
kiej używają w domu (ale tylko pod okiem 
osób dorosłych)! Wszyscy mogli pograć w 
gry stworzone przed zdolnych 10-latków 
w środowisku Scratch, nauczyć się stero-
wać robotem z klocków Lego Mindstorms, 
zgłębić ich niektóre zastosowanie. Dodat-
kowo można było zobaczyć pokaz robota 
układającego kostkę Rubika, lub samemu 
ułożyć prostego robota, pograć w interak-
tywne gry zrobione z wykorzystaniem mi-

kro procesorów, poznać jak działa światło 
policyjne, lampka z wyłącznikiem czaso-
wym czy złożyć pamięć 1-bitową. Oprócz 
tego zorganizowaliśmy jeszcze stanowisko  
z ćwiczeniami umysłu dla dzieci z zagadka-
mi, labiryntami i iluzjami. Co więcej ofer-
tę Festiwalu ubarwili zaproszeni goście. 
Pan Mark Brannan prezentował możliwości 
drukarki 3D którą sam zbudował i rozdawał 
szczęśliwcom wydrukowane breloczki. Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 2 im. „Powstań-
ców Warszawy” zorganizował stanowisko 
z nauką grafiki komputerowej, robotyki 
przemysłowej, pokazu sterowników PLC  
i wirtualnego laboratorium. 
 Zainteresowane Festiwalem 
przekroczyło nasze wszelkie oczekiwania. 
Szacujemy, że w czasie 3 godzin trwania 
Festiwalu odwiedziło nas 200-250 osób. 
 Uśmiechy uczestników i dobre 
słowo rodziców, którzy widzieli jak z rado-
ścią ich pociechy zgłębiają tajniki nauki, 
utwierdził nas w przekonaniu że warto ro-
bić takie imprezy i mamy nadzieję że uda 
nam się zorganizować kolejną edycje Fe-
stiwalu Nauki. 

Oprac. na podst. mat. pwd. Piotra Gazdy
fot. z arch. ZSZ nr 2

Podsumowanie I Festiwalu Nauki
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Przewodnim motywem muzycznym te-
gorocznego konkursu „Cecyliada 2014”  
organizowanego już tradycyjnie w Szko-
łach salezjańskich w Mińsku Mazowiec-
kim były „zakazane piosenki” z okresu 
Powstania Warszawskiego. 

Konkurs rozpoczął się występami naszych 
tegorocznych gości: pana Michała Zawad-
ki oraz szkolnego zespołu „Kreska” pod 
kierownictwem p. Jakuba Maguzy, którzy 
zaprezentowanymi utworami przenieśli 
nas na ulice wojennej Warszawy. Zaka-
zane piosenki to spuścizna warszawiaków 
z czasów II wojny światowej. Piosenki 
te są poniekąd świadkiem historii naro-
du polskiego. Cieszymy się, że tak wielu 
uczniów szkoły podstawowej zdecydowa-
ło się zmierzyć z tym niełatwym reper-
tuarem. Wszyscy poradzili sobie znako-
micie.
 Uczestnicy startowali w dwóch 
kategoriach: klasy I - III oraz klasy IV - VI. 

Występy oceniało jury, któremu przewod-
niczył ksiądz Dyrektor Ryszard Woźniak 
oraz p. Michał Zawadka i przedstawiciel-
ka  zespołu „Kreska” – Weronika Kowal-
czyk. Zgodnie z regulaminem konkursu 
jury brało pod uwagę:
stopień trudności piosenki, biorąc pod 
uwagę czystość i poprawność wykonania, 
aranżację i choreografię utworu.

Ponadto pod uwagę było brane ogólne 
wrażenie artystyczne i umiejętność pre-
zentacji oraz interpretacja utworu.

A oto werdykt jury:
miejsce I Adrianna Baranowska 
(kl. III PS SP ),
miejsce II Barbara Antosiewicz 
(kl. II PSSP),
miejsce III Michał Sekular (kl. I PSSP)
wyróżnienie zdobył Maciej Gałązka 
(kl. II PSSP).

W kategorii klas IV - VI:
miejsce I Karolina Łućko i Wiktoria Górska  
(kl. IV PSSP),
miejsce II Zuzanna Gałązka (kl. V PSSP),
miejsce III zajął Emilian Piszczek 
(kl. IV PSSP),
wyróżnienie Maja Szcześnik 
i Maria Miąsek  (kl. IV PSSP) .

Własną nagrodę również mogła przyznać 
publiczność, oddając głos na swojego fa-
woryta. W tym roku nagrodę specjalną 
otrzymała Zuzanna Źrodowska z kl. IV 
PSSP.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
trud włożony w przygotowanie się do kon-
kursu, rodzicom, nauczycielom za pomoc 
okazaną  dzieciom oraz pracę w komisji 
konkursowej.

Do zobaczenia za rok!!!
Edyta Kuć

fot. z arch. Szkół Salezjańskich

20 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju przekazano z harcerskim 
pozdrowieniem mieszkańcom Miasta Mińsk Mazowiecki

CECYLIADA 2014 - „W hołdzie Dzieciom Warszawy”
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W dniu 30 listopada w Pałacu Kultury  
i Nauki, w Teatrze Lalka odbył się Bajko-
wy Festiwal Teatralny 2014. Przegląd ob-
jęty był honorowym patronatem Rzecz-
nika Praw Dziecka oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i odbył się w ramach 
IV edycji ogólnopolskiej Akcji Dzieci-
Dzieciom. Unikatowość Akcji Dzieci-
Dzieciom polega na tym, że to dzieci 
pomagają dzieciom i robią to najlepiej, 
jak tylko potrafią czyli poświęcają swój 
czas i umiejętności. Tym razem pokaza-
ły swoje talenty teatralne, a tematem 
przewodnim była PROFILKTYKA.

 W tym roku po raz pierwszy 
organizatorzy akcji zaprosili do udzia-
łu miasto Mińsk Mazowiecki. Zaszczyt 

reprezentowania naszej miejscowości 
przypadł w udziale, działającej w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki od 2007 r. 
grupie teatralnej Kryształki. Grupa miała 
dwa miesiące na przygotowanie spekta-
klu, którego myślą przewodnią było nad-
mierne spożywanie słodyczy i wynikające  
z tego faktu konsekwencje. Realizacja 
tego projektu wymagała od dzieci i ich ro-
dzin dużego poświęcenia i samozaparcia 
za co należą się im słowa uznania. Dla po-
trzeb przeglądu grupa wystąpiła w swoim 
pełnym przekroju wiekowym. W jej skła-
dzie znaleźli się: Agnieszka Chabrzyńska, 
Karina Grabowska, Weronika Jackowska, 
Michał Królak, Kacper Macheta, Hubert 
Szczepankiewicz, Julia Waszkiewicz, Ja-
goda Wiśniewska, Ada Woźniewicz, Ju-

lia Dworecka, Adela Płochocka, Kacper 
Cichocki, Natalia Konowrocka, Paulina 
Łokietek, Karolina Topczewska, Anna  
Zychowicz. Zaprezentowali oni spektakl 
„W pułapce”, wprowadzając widzów  
w pełne pułapek rozkosze ze słodyczami 
w roli głównej. Aktorzy w trakcie wystą-
pienia przywołali refleksję, wielką radość 
oraz uśmiech dzieci, co było niewątpliwie 
najbardziej niepoliczalną wartością tego 
teatralnego wydarzenia. Wysiłek naszych 
aktorów spotkał się z uznaniem.
 Jury, w skład którego wchodzili 
dziennikarze TVP, aktorzy, tancerze oraz 
laureaci poprzednich edycji konkursu 
przyznało Kryształkom drugie miejsce. 
Poza dyplomami aktorzy otrzymali także 
prezenty ufundowane przez sponsorów 
festiwalu, natomiast opiekunka otrzy-
mała najnowsze wydanie Encyklopedii 
Powszechnej PWN. W trakcie wręczania 
nagród Leonardo, prezes Fundacji  Dzieci 
– Dzieciom zaprosił grupę oraz opiekunkę  
Małgorzatę Szczygielską-Kluskę do udzia-
łu w V edycji przeglądu. Realizacja tego 
projektu poza pełnym zaangażowaniem 
dzieci wymagała również określonych 
środków finansowych. I tak stroje oraz  
rekwizyty zostały ufundowane przez Miej-
ską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim. 
Komisja  zapewniła także naszej grupie 
teatralnej fundusze na środek transportu, 
dzięki któremu między innymi możliwe 
było przeprowadzenie próby w Teatrze 
Lalka. Nie sposób pominąć zaangażowa-
nia Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, 
która zapewniała dostępne szkole środki 
do efektywnej realizacji projektu.

Małgorzata Szczygielska-Kluska
fot. z arch. SP nr2

Kryształki z Sp2 u Leonarda, czyli IV edycja ogólnopolskiej Akcji 
Dzieci-Dzieciom z udziałem młodych mińszczan

OŚWIATA

II miejsce dla „Kryształków” w Teatrze Lalka
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4 grudnia 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 
1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazo-
wieckim odbył się VII Integracyjny Koncert 
Mikołajkowy. Organizatorami  imprezy było 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzo-
nych Umysłowo „Dzieciom Radość”  i Zespół 
Szkół Specjalnych w Ignacowie. Koncert 
rozpoczęła pani dyrektor Janina Brzeszkie-
wicz, która powitała przybyłych gości oraz 
wesoły Mikołaj, który sprawdził listę obec-
ności zaproszonych szkół.

Wspaniałą zabawę muzyczną  prowadził ze-
spół Kosmokwaki. Do zabawy wszystkich dzie-
ci zachęcały trzy żywe maskotki - Kwakot, 

Koncert Mikołajkowy w „Budowlance”
OŚWIATA

Monia, Kwanio. Na zakończenie koncertu każ-
de dziecko otrzymało słodki upominek, który 
rozdawał  Mikołaja wraz z Elfami – wolontariu-
szami, uczniami gościnnej szkoły.

W koncercie uczestniczyli wszyscy podopiecz-
ni Stowarzyszenia „Dzieciom Radość” oraz 
zaproszeni uczniowie ze  Szkoły Podstawo-
wej w Dębem Wielkim,  Janowie,  Kałuszy-
nie, Selezjańskiej Szkoły Podstawowej, Szko-
ły Podstawowej nr 1, 2, 4, 5, 6   w Mińsku 
Mazowieckim, podopiecznych Mazowieckiego 
Stowarzyszenia na Rzez Dzieci i Młodzieży  
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok 
Dalej”, Stowarzyszenia „Możesz Więcej”  

Listopad to zwykle pochmurny, szary, smut-
ny miesiąc, ale nie w Gimnazjum Miejskim nr 
2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 
Listopad w naszej szkole upływał pod hasłem 
szeroko rozumianej profilaktyki zapropono-
wanej uczniom jako akcja POD PARASOLEM. 
Pod okiem pedagoga - Justyny Kołodziejczyk 
i psychologa szkolnego - Moniki Złotnik odby-
wały się spotkania z ciekawymi ludźmi.

 Pierwszoklasiści oraz uczniowie 
wszystkich klas przysposabiających do pracy 
wysłuchali prelekcji funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji, Dominiki Witek i Łukasza 
Zaperty oraz Strażnika Miejskiego, Roberta 
Szostaka. Uświadomiono zagadnienia związane 
z czynami karalnymi popełnianymi przez nie-
letnich oraz ich prawnymi konsekwencjami. 
Skutki przemocy rówieśniczej obrazowo przed-
stawiono w filmie „Zatrzymać przemoc”.
 W piątek 14 listopada klasa III B  
w apelu „Stop Cyberprzemocy” wskazała na 
podstawowe zasady, których wykorzystanie 
w codziennym internetowym życiu powoduje 
bezpieczne korzystanie z jego udogodnień.  
Co to jest netykieta? Jakie zachowania świad-
czą o uzależnieniu od Internetu? Gdzie szukać 
pomocy w sytuacji doświadczania cyberprze-
mocy? Odpowiedzi na te pytania można było 
znaleźć na okolicznościowej gazetce.
 Klasy drugie spotkały się z diete-
tykami z centrum Natur House. Co powinien 
zawierać prawidłowo zbilansowany posiłek? 
Czym zastąpić „śmieciowe” jedzenie?  

 Co to jest wskaźnik BMI i o czym 
świadczy? Czym objawia się zespół kompul-
sywnego objadania się? Drugoklasiści już 
to wiedzą. Od dziś nikt z nas nie wychodzi  
z domu bez śniadania. Wiemy, jak jeść mądrze 
i zdrowo. I ruszamy się! Gazetka na górnym ko-
rytarzu usystematyzowała wiedzę o żywieniu  
i uświadomiła skutki zaburzeń odżywiania.
 Trzecioklasiści pracowali warszta-
towo. Wspólnie z pedagogiem z Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej, Marleną Czubską 
rozmawiali o uzależnieniach od Internetu oraz 
o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.
 Finałem akcji POD PARSOLEM była 
debata na temat praw dziecka. Spotkanie zor-

ganizowała wicedyrektor Urszula Ćwiek oraz 
pedagog Justyna Kołodziejczyk 20 listopada, 
czyli w ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ob-
chodzony w tym roku po raz pierwszy. W sali 
teatralnej uczniowie klas drugich obejrzeli 
film o Konwencji Praw Dziecka, prezentowali 
scenki obrazujące konkretne prawa, a potem 
dyskutowali o stosowaniu praw dziecka w prak-
tyce codziennego życia. To była lekcja mądrej 
dyskusji na argumenty.
 POD PARASOLEM i listopadowy Dzień 
Praw Dziecka staną się tradycją papieskiego 
gimnazjum.

Justyna Kołodziejczyk
fot. z arch. GM nr2

z Nowego Zglechowa, Domu Pomocy Społecz-
nej w Kątach oraz uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej Caritas w Mińsku Mazowiec-
kim i Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim.

Tak wspaniała impreza powstała dzięki do-
finansowaniu z budżetu Powiatu Mińskiego, 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz gościnności pani Małgorzaty Beczek 
dyrektora ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Augustyn Kmiecik
fot. z arch. ZSZ nr1

Pod parasolem gimnazjum
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KULTURA

chóralnie
z oktetem

                 14 grudnia w niedzielne przed-
południe o g.10.00 w kaplicy p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowiec-
kim rozbrzmiewała muzyka wokalna  
a cappella. Wykonawcami koncertu 
były zespoły działające pod auspicjami  
Mińskiego  Towarzystwa Muzycznego: 
Chór Kameralny i Oktet Wokalny Ma-
nufaktura  Dźwięku. Wspólne wykona-
nie utworu Mikołaja Gomółki Alleluja, 
Chwalcie Pana Boga rozpoczęło ucztę 
wokalną dla licznego grona słuchaczy.  
Utwory zaprezentowane pochodzą ze 
zbiorów  muzyki polskiego renesansu  
oraz    twórczości współczesnych kom-
pozytorów polskich i zagranicznych. 
Wielu kompozytorów na przełomie 
dziejów inspirowało się tą tematyką. 
Dla lepszego odbioru pięknej muzyki 
psalmy wykonywano  tematycznie.

  Chór Kameralny Mińskiego Towarzy-
stwa Muzycznego  wykonał  Psalm 77 
Pana ja wzywać będę, dokądem żywy. 
Autorem jest Mikołaj Gomółka – rene-
sansowy kompozytor, który pierwszy  
w historii napisał muzykę do wszyst-
kich 150 psalmów. Kolejnym utworem 

tego samego kompozytora był Psalm 25 
Do Ciebie Panie, wzdycha serce moje. 
Następnie utwór kolejnego znakomite-
go muzyka epoki renesansu Wacława  
z Szamotuł  - Nakłoń, Panie ku mnie 
ucho Twoje. 

        Oktet Wokalny Manufaktura Dźwię-
ku  pod kierownictwem artystycznym 
Emila Ławeckiego wykonał Psalm 67 
Pokryj swym miłosierdziem Autorem 
jest wspaniały współczesny kompozytor 
Maciej Małecki. Następnie powrót do 
znanego kompozytora, Mikołaja Gomoł-
ki i dwa jego Psalmy: Psalm 11 Panu ja 
ufam oraz Psalm 40 Czekałem z cierpli-
wością. 

 Ciekawostką koncertu było połączenie  
brzmienia  Chóru Kameralnego i Oktetu 
Wokalnego. Wspólne wykonania utwo-
rów polskich kompozytorów  wzbogaco-
ne o ciekawą barwę głosów dawało wra-
żenie, że w koncercie pojawił się trzeci 
wykonawca. Oba zespoły zaśpiewały 
Psalm 130 Z głębokości grzechów moich 
autorstwa XVI wiecznego kompozytora 
Cypriana Bazylika. 

Następnie Chór Kameralny wykonał 
pieśń żalu – Psalm 137 Siedząc po niskich 
brzegach babilońskiej wody. Potem po-
nownie Cyprian Bazylik i Jego Psalm 127 
Wszytcy są błogosławieni. 

         Kolejne trzy utwory zaśpiewała 
Manufaktura Dźwięku. Psalm 117 Lau-
date Dominum  autorstwa współcze-
śnie żyjącego szwajcara Miszela Korbo, 
następnie Psalm 1 Błogosławiony czło-
wiek, który został skomponowany przez 
Wacława z Szamotuł oraz współczesna 
interpretacja Psalmu 8 napisana przez 
estońskiego kompozytora Urmasa Sisa-
ska – Vulgata.                
    
     Ostatnim akcentem  koncertu były: 
Psalm 67 Kleszczmy rękoma, oraz Psalm 
149 autorstwa polskiego kompozytora 
Marcelego Reszki wykonany przez Chór 
Kameralny pod kierownictwem Tomasz 
Zalewskiego.

 Na zakończenie koncertu oba 
zespoły wykonały Psalm 63 Boże mój 
Boże szukam Ciebie autorstwa współ-
czesnego kompozytora Pawła Bębenka 
zawiązanego od lat z duszpasterstwem 
ojców Dominikanów w Krakowie.

 Organizatorzy dziękują ks. Pro-
boszczowi Marianowi Sobieszkowi za   
współpracę.

Koncert  prowadził Rafał Ostrowski

Koncert został sfinansowany 
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki

Rafał Ostrowski
opracował, Tomasz Zalewski

fot. z arch. MTM

Koncert Psalmów w wykonaniu 
Chóru Kameralnego  
i Oktetu Wokalnego Manufaktura Dźwięku
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Coraz bliżej święta… Takim hasłem 13 
grudnia wieczorem powitał Gości Ma-
riusz Adamczak – utalentowany pia-
nista, który od 2013 roku prowadzi 
klasę fortepianu w Miejskiej Szkole Ar-
tystycznej im. K. R. Domagały w Mińsku 
Mazowieckim. 

 Towarzyszyła mu Kinga Zdybel 
– finalistka VI edycji MAM TALENT, laure-
atka konkursów wokalnych. W ich wyko-
naniu nastrojowo zabrzmiały klasyczne,  
w wykonaniu Franka Sinatry niezapomnia-
ne Strangers in the night oraz Sway Deana 
Martina. Brawurowo wręcz Mariusz Adam-
czak zagrał na fortepianie Yamahy Liber-
tango Astora Piazzolli. A owacje wprost 
wzbudziły polskie wersja utworu Halle-
luyah Leonada Cohena oraz Christmas 
time Cliffa Richarda zaśpiewane przez 
Kingę Zdybel. Prawdziwie świąteczny na-
strój zapanował, gdy zabrzmiały wszyst-
kim znane kolędy: Gdy śliczna panna syna 
kołysała, Cicha noc, Wśród nocnej ciszy, 
Przybieżeli do Betlejem. Publiczność pod-
śpiewując towarzyszyła artystom.  

 Na zakończenie ciepłego, na-
strojowo już świątecznego wieczoru za-
brzmiała kolęda Raduj się świecie a po 
gorących oklaskach na bis cohenowskie 
Halleluyah. 

(Mariusz Adamczak kształcił się u ta-
kich mistrzów jak m.in.: Vladimir Ash-
kenazy, Gary Graffman, Prof. Lee Kum 
Sing, Prof. Gabriela Weiss, Prof. Ewa 
Bukojemska. Jest laureatem wielu kon-
kursów pianistycznych krajowych i mię-
dzynarodowych. Koncertował w Europie, 
Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Au-
stralii. Oprócz działalności koncertowej, 
prowadzi również działalność pedago-
giczną. Od 2008 roku prowadzi kursy 
mistrzowskie dla młodych pianistów  
w kraju i za granicą). 

 Koncert zorganizowany przez 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne we współ-
pracy z Miejskim Domem Kultury ze 
środków finansowych Powiatu Mińskiego. 
Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania firmie YAMAHA za użyczenie kon-
certowego fortepianu.

Miejski Dom Kultury
fot. z arch. MDK

Coraz bliżej święta…
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 27 listopada w naszej bibliotece 
gościliśmy Joannę Nojszewską. Książka 
jej autorstwa pt. „Klucz francuski” jest 
czytelniczą ucztą dla wszystkich, którzy 
ubóstwiają francuski styl. Dziennikarka 
przeprowadziła 13 wywiadów z Polakami 
zafascynowanymi Francją oraz z Francu-
zami zauroczonymi Polską. Pani Joanna 
spotkała się m.in. z Andrzejem Chyrą, 
Pauliną Młynarską, Andrzejem Sewerynem 
i Markiem Bieńczykiem. Odbyte przez au-
torkę rozmowy zostały zebrane w jeden 
literacki zapis, który stanowi skarbnicą 
wiedzy o francuskich zwyczajach, mo-
dzie, kulinariach, zawiera także wiele 
ciekawych anegdot i wspomnień. W książ-
ce pojawiły się również frywolitki – skoja-
rzenia związane z francuską mentalnością 
przedstawione przez autorkę w zwięzły, 

humorystyczny sposób. Ponadto pasjonaci 
francuskiego wina na kartach książki znaj-
dą sugestie, jak właściwie celebrować 
spożywanie tego trunku, a wszyscy pla-
nujący podróż do Francji - cenne porady 
i przydatne adresy. Atmosfera spotkania 
była cudowna. Dziennikarka zjednała so-
bie naszą biblioteczną publiczność, dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami z pobytu 
we Francji i z pracy nad książką. Zdradzi-
ła również sekret piękna paryżanek, dla 
których francuski styl nie oznacza ślepej 
pogoni za modą, ale odpowiednią pielę-
gnację urody i inwestycję w odzież wy-
sokiej jakości, która będzie służyła przez 
lata. Zachęcamy do lektury książki „Klucz 
francuski” wszystkich mińskich frankofilii 
i frankofonów!

 4 grudnia gościem biblioteki 
była autorka książki „Prawdziwa historia 
Ireny Sendlerowej” – Anna Mieszkowska. 
Spotkanie rozpoczęło się od projekcji 
przejmującego fragmentu filmu doku-
mentalnego Andrzeja Wolfa. Następ-
nie Pani Anna opowiedziała poruszonej 
wyświetlonym obrazem publiczności  
o losach Ireny Sendlerowej. Ta niezwy-
kła kobieta w czasie II wojny światowej 
ratowała dzieci i dorosłych pochodze-
nia żydowskiego. Autorka zapewnia, że  
w najnowszym wydaniu książki poruszo-
nych zostało wiele kwestii dotyczących 
osobistego życia Ireny Sendlerowej, któ-
re budziły zainteresowanie czytelników 
wcześniejszych publikacji. „Prawdziwa 
historia Ireny Sendlerowej” zawiera wy-
wiad z córką bohaterki – Janiną Zgrzemb-
ską, a także treść listów pisanych w la-
tach 1994 – 1995 przez Irenę Sendlerową 
do Natana Grossa. Jak zaznaczyła pisarka 
do dziś nie zdołano odnaleźć listy dzieci, 
które zostały uratowane podczas wojny, 
ale pamięć o bohaterstwie Ireny Sendle-
rowej z pewnością pozostanie w sercach 
tych wszystkich, którzy zawdzięczają jej 
życie własne i swoich najbliższych.  

 Spotkania w naszej bibliotece 
niewątpliwie cechuje ogromna różnorod-
ność, czego dowodem był zorganizowany 
9 grudnia wieczór z Krzysztofem Tomasi-
kiem i promocja jego książki „Seksbom-
by PRL-u”. Biografista na stronach książ-
ki przedstawił losy znakomitych polskich 
artystek, które w trudnych czasach 
PRL-u stały się gwiazdami i symbolami 
seksu. „Seksbomby PRL - u” otwiera bio-
grafia Kaliny Jędrusik, natomiast zamy-
ka opis kariery Katarzyny Figury, która  

Zimowe spotkania autorskie - wspaniali goście i wiele wrażeń

JOANNA NOJSZEWSKA

KRZYSZTOF TOMASIK

ANNA MIESZKOWSKA
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w  2013 r. wcieliła się w rolę Kaliny Jędrusik  
w spektaklu „Kalina” wyreżyserowanym 
przez Małgorzatę Głuchowską. Krzysztof 
Tomasik zaznaczył wpływ przemian oby-
czajowych na przebieg kariery swoich 
bohaterek, wśród których znalazły się  
również Beata Tyszkiewicz, Barbara Bryl-
ska i Grażyna Szapołowska. Spotkanie  
z autorem pozwoliło starszym czytelni-
kom przywołać wspomnienia z minionej 
epoki, zaś młodszym ukazało obraz ów-
czesnej amantki i pozwoliło zrozumieć 
proces przebijania się seksu na kinowe 
ekrany. 

Biblioteka w Podróży - 
Busem przez Świat 
 W poniedziałkowy wieczór, 
15 grudnia przed biblioteką pojawił się 
barwny bus, a jego pasażerowie już po 
raz drugi spotkali się z naszymi czytelni-
kami, aby opowiedzieć, jak tym właśnie 
pojazdem przemierzają świat. Ci młodzi 
ludzie ze Świdnicy w roku 2009 zakupili 
starego busa i przerobili go na barwnego 
campera, a wszystko po to, aby wyruszyć 
na poszukiwanie przygody. Jak dotąd po-
dróżnicy objechali 52 państwa na 5 kon-
tynentach. Tym razem przybyli do nas  
w związku z wydaniem ich kolejnej książki 
„Busem przez Świat. Ameryka za 8 dola-
rów”. Podczas spotkania nasi goście opo-
wiedzieli o trudach i radościach swoich 
podróży, pokazując jednocześnie zdjęcia 
upamiętniające ich wyprawę do Ameryki. 
Spotkanie z nimi udowadnia, że mając  
u swego boku grupę oddanych przyjaciół, 
można zrealizować najambitniejsze cele i 
spełnić każde, nawet najbardziej szalone 
marzenie. 

Atrakcje dla najmłod-
szych - Kinoteka i spotka-
nie ze Stanisławą Gujską

 Nasza biblioteka pamiętała rów-
nież o najmłodszych czytelnikach. Spe-
cjalnie dla nich 2 grudnia Oddział dla 
Dzieci zorganizował spotkanie z pisarką 
- Stanisławą Gujską. Przed licznie zgro-
madzoną dziecięcą publicznością autorka 
opowiadała o swojej twórczości. Pierw-
sze wiersze Pani Stanisława pisała już  
w szkole podstawowej. Pierwszy utwór 
literacki pt. „Łąka” opublikowała na ła-
mach „Świerszczyka”. Obecnie jako zna-
na pisarka zachęca dzieci do zabawy ze 

słowem pisanym. Podczas spotkania au-
torka miała wspaniały kontakt z publicz-
nością, przeczytała swoje niektóre wier-
sze i zapewniła, że już wkrótce ukaże się 
jej kolejna książka. 

Czekamy 
z niecierpliwością!   
 Natomiast 5 grudnia w sali kon-
ferencyjnej dzieci  mogły obejrzeć film 
„Renifer Niko ratuje brata” – w ramach 
naszej Kinoteki. Bajka, o najsympatycz-
niejszego pomocniku legendarnej Eskadry 
Świętego Mikołaja, jest pełna humoru  
i utrzymana w świątecznym klimacie. 
Film przypadł do gustu naszym młodym 
widzom i wprowadził ich w klimat nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Zapowiedzi:
 

• W ramach ferii zimowych zapraszamy 
wszystkie dzieci na „Zimowe Hece w Bi-
bliotece”. W dniach 19 - 30 stycznia odbę-
dzie się szereg imprez, przygotowanych  
z myślą o najmłodszych czytelnikach, m. 
in. Kinoteka, spektakle teatralne oraz 
Bal Karnawałowy. 
• 14 stycznia, o godzinie 18:30 odbę-
dzie się spotkanie z Katarzyną Enerlich,  
w ramach promocji jej książki „Prowincja 
pełna snów”, która tego dnia ma swoja 
premierę. 
• 22 stycznia, o godzinie 18:30 do naszej 
biblioteki przybędzie Aleksander Doba – 
niezwykły podróżnik, który przepłynął 
kajakiem Atlantyk i został nominowany 
do międzynarodowej nagrody National 
Geographic: Podróżnik Roku 2015. 
Zapraszamy!

MBP,  fot. z arch. MBP
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7. Banjo mandolinowe (Banjolino),  
I poł. XX w.
8. Mandolina neapolitańska, XIX / XX w.
9. Mandolina klasyczna „Mozart” A. Glier Var-
sovie, II poł. XIX w. (w futerale)
10. Mandolina neapolitańska, Francja, II poł. 
XIX w.
11. Gitara lutniowa, Niemcy, Klngenthal,  
I poł. XX w.
12. Mandolina klasyczna, lata 50-te XX w.
13. Mandolina klasyczna płaska, pocz. XX w.
14. Mandolina klasyczna (z uszkodzoną inkru-
stacją), pocz. XX w.
15. Mandriola mandolina 12-strunna, II poł. 
XIX w.
16. Mandolina klasyczna, I poł. XX w.
17. Waldolina Niemcy/Austria, pocz. XX w.
18. Bałałajka, lata 50-te XX w.
19. Bałałajka (oryginalna), Rosja/Białoruś/
Ukraina, XIX / XX w.
20. Smyczki do gusli. Gusli z główką konia, 
Serbski instr. tradycyjny
21. Gusli z główką kozła, Serbia, pocz. XX w.
22. Monochord, Azja (pochodzenie nieznane)
23.Saz – turecki/kurdyjski instrument,  
I poł. XX w.
24. Pandura, instrument gruziński

25. Lutnio-Teorbano-Gitara, Sztokholm, I poł. 
XX w.
26. Instrument z rezonatorem skorupy żółwia 
(nieoryginalny), Egipt
27. Instrument szarpany (nieoryginalny), 
Kora, Afryka Zach.
28. Cytra ludowa, Szwajcaria, Austria?,  
XIX / XX w.
29. Cymbały wiejskie, Polska, Głuchołazy, 
pocz. XX w.
30. Cytra smyczkowa, Drezno, pocz. XX w.
Cytra ludowa, Rumunia, wioska węgierska  
w Rumuńskich Karpatach.
Uwidoczniony motyw hymnu węgierskiego, 
pocz. XX w
31. Cytra koncertowa, Frankfurt, pocz. XX w.
32. Kinderzither, Niemcy, pocz. XX w.
33. Akcesoria do cytry, klucze i plektrony me-
talowe nakładane na palce
34. Mandolina akordowa, Drezno, I poł. XX w., 
przedstawiony zapis stroju i numery pozwala-
jące odczytywać z szablonów melodie
35. Cytra koncertowa, Niemcy, I poł. XX w.
36. Cytra dziecięca, Anglia, poł. XX w.
37.Ludowe skrzypce lipowe pochodzące  
z okolic Radomia, XIX w.?
38. Skrzypce ludowe z rzeźbioną główką,  
pochodzenie nieznane
39. Kastaniety klasyczne
40.Terkotka wiejska duża, pochodzenie  
nieznane
41. Dudy bułgarskie, (Djura Gajda), Afryka 
zachodnia, I poł. XX w.
42. Kołatka wiejska, Polska, XIX / XX w.
43. Tradycyjny instrument perkusyjny/stru-
nowy (nieoryginalny), Afryka zachodnia

44. Harmonia dziecięca jednorzędowa „Anto-
ria” na dwa basy guzikowe, USA, II poł. XIX w.
45. Organki Hohner, pocz. XX w. 
46. Organki „Victory”, poł. XX w.
47. Piszczałka arabska podwójna
48. Dwojnica tradycyjny flet podwójny, Jugo-
sławia/Serbia (nieautentyczny)
49. Flet poprzeczny, Hannower, XIX / XX w.

Muzeum Ziemi Mińskiej 
KULTURA

Na wystawie dawnych instrumentów  
w Muzeum Ziemi Mińskiej można zobaczyć:

1. Kamerton półtonowy obrotowy, stroikowy, 
Niemcy/Austria, pocz. XX w.
2. Gitara 7-strunna (rosyjska) Z. M. Rybicki, 
Białystok, pocz. XX w.
3. Gitara romantyczna XIX / XX w.
4. Mandolina piccola z płaskim dnem,  
I poł. XX w.
5. Mandolina klasyczna
6. Waldzither C.H. Böhm Hamburg,  
pocz. XX w.

BILETY NA WYSTAWĘ W CENIE:
Młodzież do 16 r. ż. - 1 zł
Osoby powyżej 16 r. ż. - 5 zł
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Choinka przed muzeum z okazji ROKU KOLBERGOWSKIEGO, fot. z arch. UM MM

50. Flet Piccollo, Hannower, XIX / XX w.
51. Ligawka mazowiecka Królewiec k/Mińska 
Mazowieckiego, XIX / XX w.
52. Flet piccolo, poł. XX w.
53. Flety orkiestry wojskowej, Niemcy/Fran-
cja, XIX w.
54. Flet hebanowy, XIX / XX w.
55. Klarnet, XIX / XX w.
56. Klarnet, Niemcy, Markneurkirchen, XIX w.

57. Klarnet z klipsem na nuty, poł. XX w.
58. Fisharmonia, Drezno, XIX / pocz. XX w.

oraz 
 
• Nuty pieśni maryjnych z Wambierzyc, 

znalezione na ulicy pod kościołem  
w 1973 r., XVIII / XIX w.

• Raptularzyk Lutni 1887-1901, zbiór 
utworów chóralnych Chóru „Lutnia”

• Podręcznik do gry na instrumencie „Har-
monni Fletowej” L’Harmoniflute, Paryż, 
XIX w.

• Seria małych solfeży, lata 20 XX w.
• Katechizm Muzyczny, 1887 r.
• Śpiewnik Szkolny, 1922 r.
• Graduał Romański, Ratyzbona, 1844 r.
• Kancjonał Kraków, 1886 r.
• La Musique Polonaise, Henryk Opieński, 

wyd. bibliofilskie, Paryż, 1918 r.
• Okładka Kantaty R. Schumanna „Piel-

grzymka Róży”, wyd. Novello, pocz.  
XX w.

• Zbiór pieśni ludowych na Harmonium, 
Niemcy, 1890 r.

• Liber Uzualis, zbiór wszystkich śpiewów 
kościoła Rzymsko-Katolickiego, pocz.  
XX w.

• Kantata R. Schumana wydana po angiel-
sku, XIX / XX w.

MZM, fot. z arch. MZM

http://www.kolberg2014.org.pl

Muzeum Ziemi Mińskiej 

ul. Stefana Okrzei 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,
www.ulani-minskmaz.home.pl
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SPORT

7 grudnia w Aquaparku Miejskim odby-
ła się V Familiada Wodna, czyli rodzin-
ne zawody pływackie z przymrużeniem 
oka. Zgłoszeni zawodnicy zostali po-
dzieleni na dwie kategorie: pierwszą  
z najmłodszym członkiem rodziny do 6 
roku życia, drugą zaś powyżej 6 roku 
życia.

Zawodnicy mieli do pokonania 6 konku-
rencji, m.in.: łowienie rybek, układanie 
wodnych puzzli, slalom na dmuchanej 
zabawce czy  strzały do wodnej bram-
ki.  Pierwsze miejsce w tej kategorii za-
jęła rodzina Korzeniewskich w składzie: 
Amelka, Bartosz oraz Pan Marcin, którzy 
zwyciężyli jednym punktem nad Piekarski-
mi Łukaszem i Panem Szczepanem. Naj-
większą pociechą była Amelia, która brała 
udział w obu drużynach służąc pomocom 
zarówno bratu jak i koledze z przeciwnej 
drużyny.

Konkurencje dla starszych dzieci to szta-
feta 2x25m stylem dowolnym, holowanie 
najmłodszego członka rodziny w kole ra-
tunkowym, zjazd na czas na zjeżdżal-
ni, wodne połowy kolorowych piłeczek, 
pływanie na materacu oraz najbardziej 
atrakcyjna konkurencja czyli wyścig na 
ogromnych, dmuchanych pontonach.  
W tej kategorii triumfowała rodzina Pań-

stwa Pożyckich, drugą lokatę zajęli Pań-
stwo Radomińscy, zaś trzecie miejsce 
przypadło Państwu Pastuszkom. Najlep-
sze drużyny w obu kategoriach otrzymały 
okazale puchary, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, natomiast każda startująca ro-
dzina otrzymała dyplom, słodki upominek 
i nagrodę niespodziankę w postaci talonu 
na rodzinny wypad do jednej z mińskich 
pizzerii. Wspaniały uśmiech, okrzyki rado-

ści i mnóstwo emocji towarzyszyło uczest-
nikom tegorocznych zmagań, rodzinna 
atmosfera panująca wśród uczestników 
oraz mnóstwo radości stały się są nieod-
łącznym elementem Rodzinnych Zawodów 
Pływackich.

Do zobaczenia za rok!

Karolina Stokowska
fot. z arch. MOSiR

V Wodna Familiada MOSiR

I edycja „ZMIERZCHU”
W dniach 13-14 grudnia na terenie po-
wiatu mińskiego odbyła się  I edycja 
ZMIERZCHU  imprezy marszowo-bie-
gowej na orientację. Start odbył  się 
13.12.2014  o godz. 19:00.Organizato-
rem był  Klub Sportowy KS Zielono-Czar-
ni przy współpracy z MOSiR. 

Zawody odbyły się na dwóch trasach 
10km i 33km.W  zawodach wystartowała 
czołówka Pucharu Polski w Maratonach na 
Orientację. Na pierwszej z nich miejsca 
na podium przypadły w kategorii kobiety: 
1m Urszula Jastrzębska, 2m Marta Wojt-
kiewicz, 3m Urszula Ludkowska, wśród 

mężczyzn 1m zajął Tomasz Radomiński 
przed Marcinem Okrzejskim a trzecie 
Sławomir Kielak. Organizatorzy z racji 
zainteresowania biegiem utworzyli do-
datkową kategorię „młodzież”,  w której 
1m zajął Piotr Ludkowski 2m Małgorzata 
Wojtkiewicz, 3m Adrianna Ludkowska. 
Na dłuższej trasie wystartowało pięciu 
śmiałków. Wszyscy z nich szczęśliwie do-
tarli do mety. Miejsca na podium przypa-
dły:  Bartłomiej Grabowski 1m, Krzysz-
tof Lisak 2m. Organizator przyznał trzy 
trzecie miejsca Michał Krajewski, Maciej 
Kocon, Mirosław Baszczak. W imprezie 
wzięło także ośmiu rowerzystów, którzy 
po pokonaniu krótszej trasy udali się na 
drugą część. Wszyscy są członkami Miń-
skiej Grupy Rowerowej „MGR”.  Zawodni-
cy mieli do dyspozycji obiekt  MOSiR  przy 
ul. Sportowej 1. Klub KS Zielono-Czarni 
zapowiedział już kolejne imprezy tego 
typu. Współpraca z MOSiR przyniosła ko-
lejną dobra imprezę biegową, pokazującą 
tym razem, że można biegać, chodzić nie 
tylko w dzień, ale także w nocy.  Obszer-
ne relacje można znaleźć na stronie KS 
Zielono-Czarni i fb.

Sebastian Reczek, 
fot. z arch. KS Zielono-Czarni
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6 grudnia Miński Klub Sportowy TA-
EKWON-DO wziął udział w rozgrywa-
nych w stolicy Mistrzostwach Warszawy 
Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych  
w Taekwon-Do ITF. W silnie obsadzo-
nych warszawskich mistrzostwach wy-
startowało ponad stu sportowców z klu-
bów Warszawy i regionu.
 Nasze miasto i powiat, pod 
opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VII 
DAN, reprezentowało 41. zawodników  
i zawodniczek. Mińscy reprezentanci po 
raz kolejny potwierdzili swoją dominację  
w regionie zdobywając 43. medale w swo-
ich konkurencja wiekowych w tym 16 zło-
tych, które wywalczyli: Wiktoria Antolak, 
Andrzej Brygoła, Jakub Kuźmicz, Karoli-
na Łuniewska i Łukasz Zgódka – wszyscy  
w układach formalnych, Natalia Piórkow-
ska - układy formalne i walki kobiet pow. 
60kg, Julia Kawka - walki kobiet do 50kg, 
Natalia Cecotka - walki kobiet do 55kg, 
Mateusz Zgódka - układy formalne i wal-
ki mężczyzn do 70kg, Mateusz Radomski 
- techniki specjalne, Cezary Jackowski  
i Marta Krajewska - układy formalne  
i techniki specjalne.
 Statuetki dla najlepszych za-
wodników Mistrzostw, we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych, przypadły mińsz-
czanom: Marcie Krajewskiej, Cezaremu 
Jackowskiemu, Natalii Piórkowskiej, Ma-
teuszowi Zgódce oraz Jakubowi Kuźmi-
czowi. Statuetka najlepszego klubu Mi-
strzostw także powędrowała do Mińskiego 
Mazowieckiego. 
 Mistrz Jacek Łuniewski podsu-
mowując zawody powiedział: „W tym 

13 grudnia w Warszawie na Ursynowie 
UKS RYŚ zorganizował Mikołajkowy Tur-
niej Judo Dzieci i Młodzików. Z UKS Judo 
KONTRA Mińsk Mazowiecki wzięło udział 
7 judoków.
 W kategorii dzieci - 39kg złoty me-
dal zdobył Krystian Adamczyk wygrywając 4 
walki przed czasem na ippon. W tej samej 
wadze V miejsce zajął Damian Zaperty - 2 
walki wygrane. W kategorii młodziczek  
w wadze 40kg złoty medal zdobyła Aleksan-
dra Polkowska. W kategorii 52kg srebrny 
medal zdobyła Dominika Adamczyk. W ka-
tegorii 57kg brązowy medal zdobyła Wikto-
ria Zalewska. W kategorii młodzików złoty 
medal zdobył Patryk Pszonka (73kg) wy-
grywając  4 walki na ippon. Srebrny medal 
w kategorii 60kg zdobył Jakub Kretowicz. 
Zawodnicy wiele walk wygrali z zawodnika-
mi z renomowanych klubów warszawskich. 
Życzymy wszystkim sympatykom judo  
i wszystkim sportowcom i działaczom spor-
towym miłych świąt.

Trener Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS Judo Kontra
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roku nasz klub obchodzi 20.lecie swojej 
działalności - Mistrzostwami Warszawy 
kończymy jubileuszowy, bardzo udany dla 
naszego klubu, rok startów na imprezach 
krajowych i zagranicznych. Warszawskie 
zawody to przede wszystkim okazja dla 
naszych najmłodszych zawodników do ich 
pierwszych występów we współzawodnic-
twie sportowym, gdzie mogą zacząć zbie-
rać doświadczenie zawodnicze.   
 W ten sam sposób swoją przygo-
dę z Taekwon-Do zaczynali ich starsi kole-
dzy i koleżanki, którzy w tym roku przy-
wozili medale z Mistrzostw Polski oraz 
Europy a także z imprez Pucharu Polski, 
Europy i Świata. Tak więc, nasi najmłodsi 
adepci mają świetne wzorce do naślado-

wania. Jestem bardzo zadowolony z na-
szych wyników osiągniętych w 2014 roku.  
Z przyjemnością obserwujemy stały roz-
wój naszych zawodników i cieszymy się ra-
zem z nimi z ich osiągnięć. Teraz przyszedł 
czas na odpoczynek w okresie świątecz-
no-noworocznym, a potem rozpoczynamy 
przygotowania do startów w zawodach 
Pucharu Polski i Grand Prix Polski, a także  
w turniejach eliminacyjnych do Mi-
strzostw Polski”.
 Wszystkim reprezentantom Miń-
skiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO 
gratulujemy udanego startu!

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch.  MKS Taekwon-Do

Mistrzostwa Warszawy w Taekwon-do

Mikołajkowy Turniej Judo
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W dniu 6 grudnia 2014 roku w Tarczynie 
odbył się turniej „European Cup 2014”. 
Był to otwarty Puchar Europy trzech fe-
deracji UFR, WKSF oraz WKA, co ozna-
cza że na zawodach mogą brać udział 
zawodnicy wszystkich federacji sztuk 
walk, zarówno Kickboxingu, Karate, Ta-
ekwon-do, TangSoo Do itp. Podczas tur-
nieju rozegrano konkurencje takie jak 
Układy stylowe, układy przy muzyce, 
testy siły,  walki przerywane Pointfigh-
ting, walki ciągłe na planszy UFR Tatami 
(walka 3 rundowa- 1 boks, 2-light con-
tact, 3 light Kick) oraz Kickboxing Ta-
tami (2 rundy Light – Contact), a także 
walki ciągłe w oktagonie – K1 Rules oraz 
MMA.
 Na turnieju uczestniczyło ponad 
600 zawodników z Polski, Belgii, Czech, 
Słowacji, Mołdawii, Ukrainy czy Wielkiej 
Brytanii.  Rozgrywał się na 6 planszach  
i w oktagonie, był to jeden z największych 
turniejów Mieszanych Sztuk Walk w Polsce.
 Na to niezwykłe wydarzenie 
wybrała się także czołówka kickboxerów  
z Mińskiego Klubu Walhalla Fight Club. 
Miński klub reprezentowało 8 zawodni-
ków, kierownik ekipy Jakuba Jakimcio 
oraz ekipa sędziowska, która niestrudze-
nie przez cały turniej współpracowała 
przy organizacji wialk.
 W kategorii senior miejsca na 
podium znaleźli się Anna Gańko (III m-ce 
UFR Tatami, III m-ce Kickboxing Tatami) 
oraz Mateusz Główka zdobywając po 
ciężkich pojedynkach z reprezentacją 
Czech -  III m-ce pointfighting oraz II m-ce  
w konkurencji UFR Tatami po poddanym 
finale przez nabytą kontuzję stawu ko-
lanowego. W kategorii junior  dwa złote 
medale zdobyła nasza championka Nata-
lia Kowalczyk w konkurencjach UFR Tata-
mi oraz Kickboxing tatami, Damian Dźbik 
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również podwójne 
złoto w UFR tatami 
i kickboxing tata-
mi, medale zdobyli 
również Piotr Bielak 
(złoto w pointfi-
ghtng      do 185 cm, 
srebro pointfighting 
+185 cm oraz złoto 
w UFR tatami – 75 
kg i srebro w Kick-
boxing tatami  - 75 
kg) Mateusz Bielic-
ki (złoto w point-
fightng   + 185 cm, 
srebro pointfighting 
do 185 cm oraz 
złoto w UFR tata-
mi – 70 kg i srebro  
w Kickboxing tatami  
- 70 kg) oraz Cezary 
Komuda zdobywa-
jąc srebrny medal 
w konkurencji UFR 
Tatami -75 kg. Nasz 
najmłodszy a zara-

zem debiutujący zawodnik Bartosz Ja-
kimcio zdobył podczas turnieju 2 brązo-
we medale w UFR Tatami oraz Kickboxing 
Tatami -60 kg Kadet starszy przegrywając 
z reprezentantami Kadry Narodowej.
 Na największe laury zasługują 
Mateusz Bielicki, Piotr Bielak oraz Mate-
usz Główka,ponieważ mieli największą 
konkurencję w swoich kategoriach i wal-
ki była zacięte i bardzo wyczerpujące. 
Oczywiście pozostali zawodnicy Walhalla 

Worek medali z Pucharu Europy dla mińskiej Walhalli
Fight Club także pokazali klasę wykazując 
się wysoką fomą jak i włożonym sercem w 
walkę sportową.
 Jest to niewątpliwie największy 
sukces dla klubu Walhalla Fight Club oraz 
dla szkoleniowca Kamila Chłopika. Ekipa 
z Mińska w 8 osobowym składzie zdobyła 
aż 18 medali Pucharu Europy.
 A już niebawem w naszym mie-
ście odbędzie się nie lada widowisko na 
skalę ogólnopolską, turniej sztuk walk  
w Mińsku Mazowieckim. W dniu 17 stycz-
nia 2015 r. w hali widowiskowo – spor-
towej przy Zespole Szkół nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim odbędą się Otwarte Mi-
strzostwa Polski Sztuk Walk federacji 
WKSF, których głównym organizatorem 
jest Walhalla Fight Club. Turniej odbę-
dzie się pod patronatem honorowym Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki – Pana 
Marcina Jakoubowskiego oraz przy współ-
udziale sponsorów tego niecodziennego 
wydarzenia min. MOSiR Mińsk Mazowiec-
ki, Studium Języków Obcych w Mińsku 
Mazowieckim, firmy przewozowej Fast 
Travels, Astra Video, agencji fotograficz-
nej „Nasze-ślubne” oraz Zespołu Szkół Nr 
2 w Mińsku Mazowieckim.  
 A już dziś wszystkich sympaty-
ków sportu oraz sztuk walki zapraszamy na 
zajęcia Kickboxingu, MMA oraz Boot Camp 
do Walhalla GYM przy ul.Warszawskiej 178  
a wszelkie informacje znajdziecie pań-
stwo na fun page klubu na facebooku.

Trener Kamil Chłopik
fot. z arch. MKWFC
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Pierwszy weekend grudnia w wykonaniu 
mińskich koszykarzy spod znaku UKS PROBA-
SKET był bardzo pracowity. W piątek chłopcy  
z młodszej grupy treningowej (rocznik 2002  
i mł.) udali się na trzydniowy „IV Międzynaro-
dowy Turniej Barbórkowy im. Jana Wartaka” 
do Katowic, a w sobotę i niedzielę dwumecz 
przeciwko utytułowanej Polonii Warszawa  
w lidze WOZKosz rozgrywali chłopcy z rocz-
nika 2000.
 W fazie grupowej drużyna z Mińska 
rywalizowała z następującymi przeciwnikami: 
UKS SP 27 Katowice, Regis Wieliczka, Trójka 
Sieradz, MOS Sudety Jelenia Góra i Żubry Biały-
stok.
Oto wszystkie wyniki drużyny UKS PROBASKET 
podczas turnieju:
• UKS Probasket Mińsk Mazowiecki - V Trójka 
Sieradz 70:57
• MOS Sudety Jelenia Góra - Probasket Mińsk 
Mazowiecki 57:53
• UKS Probasket Mińsk Mazowiecki - Żubry Bia-
łystok 21:48
• UKS Probasket Mińsk Mazowiecki - Regis Wie-
liczka 27:53
• UKS SP 27 Katowice - UKS Probasket Mińsk Ma-
zowiecki 53:33
• UKS Probasket Mińsk Mazowiecki - Wisła Kra-
ków 56:24
 Najlepszym zawodnikiem zespołu zo-
stał uznany Mateusz Popowski.
Bardzo dobre i emocjonujące spotkania  
w weekend zagrali również starsi chłopcy z 
rocznika 2000 (i mł.) w dwumeczu z Polonią 
Warszawa w ramach ligi WOZKosz. Najpierw 
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w sobotę o 12.00 przy 
ulicy Konwiktorskiej 6 
prowadzeni przez trene-
ra Arkadiusza Woźniaka 
zawodnicy z Mińska gra-
li wyrównane spotkanie  
z faworyzowanym gospo-
darzem. Niestety, w koń-
cówce chłopcy opadają  
z sił i przegrywają 51:79.
 Mecz niedziel-
ny pomiędzy tymi samy-
mi drużynami to również 
bardzo dobre zawody.. 
Ostateczny wynik to 61:69 
dla gości. Świetne zawody 
rozgrywają wszyscy chłop-
cy, ale na szczególne wy-
różnienie po tym meczu 
zasłużyli: Karol Górski – 17 
punktów i Kuba Chojnacki 
- 15 punktów. Warto jesz-
cze wspomnieć, że w obu 
meczach nasz PROBASKET radził sobie bez swo-
jego najlepszego zawodnika - Patryka Łysiaka.
 „To już szósty sezon działania UKS 
PROBASKET. Cieszę się, że grupa prawdziwych 
pasjonatów i fachowców rzemiosła trenerskie-
go jest cały czas z zespołem. Ciężka codzienna 
praca nie tylko na treningach, ale również w 
innych obszarach działalności klubu sportowe-
go przynosi wymierne efekty. Mińsk Mazowiecki 
dzięki wytrwałości i zaangażowaniu takich ludzi 
jak Tomasz Wicik, Łukasz Sawicki oraz Arkadiusz 
Woźniak stał się znanym z kształcenia młodych 

koszykarzy ośrodkiem już nie tylko w skali całe-
go kraju, ale także za granicą. To jest niewąt-
pliwie powód do dumy. Nie ukrywam, że z dosyć 
niszową dyscypliną sportu jaką jest koszykówka 
ciężko jest się przebić, ale myślę, że doskonale 
bronią nas rezultaty pracy. Chcielibyśmy nadal 
móc rozwijać naszą organizację, bo widzimy, że 
zmierza to w naprawdę dobrym kierunku. Mam 
nadzieję, że zostanie to docenione.” - dodał 
Sylwester Oszako, Prezes UKS PROBASKET.

Oprac. na podst. tekstu M. Wicika
fot. z arch.  UKS PROBASKET

18 października odbyła się w naszym mie-
ście pierwsza zawodowa Gala Mieszanych 
Sztuk Walk Grappler Night. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli Klub Walki Grappler, 
Miński Klub Sportowy MMA TEAM oraz MOSiR. 
Walki odbywały się w ringo klatce. Zawodni-
cy stoczyli pojedynki w formule MMA I K1.  
W sumie widzowie mogli podziwiać 7 walk 
zawodników z Mińska i okolic. Były to starcia 
zarówno debiutantów jak i doświadczonych 
grapplerów. Miński Klub Walki Grappler  re-
prezentowali Jakub Kopciński i Jakub Kuc.
 
 Po trzech zaciętych  rundach  Jakub 
Kopciński odniósł  zwycięstwo. Jakub Kuć mimo 
świetnej technicznie walce został pokonany 
przez  Zbigniewa Należytego. Pierwotnie Klub 
Walki Grappler  miał wystawić 4 zawodników, 
jednakże kontuzje Marcina Frankiewicza i Mar-
cina Gałązki na tydzień przed galą wykluczyły  
ich udział  w walce o puchary. Na gali byli obec-
ni goście honorowi m.in. Emil Różewski gwiaz-
da MMA młodego pokolenia, Radek Turek jeden 
z najlepszych polskich grapplerów i pierwszy 
Polak który uczestniczył w mistrzostwach świa-
ta grapplerów. Wśród zaproszonych gości byli 
także Burmistrz Pan Marcin Jakubowski, Staro-
sta Miński Antoni Jan Tarczyński, olimpijka z So-
czi Joasia Zając  oraz Marek Piotrowski - legen-
da kickboxingu. Organizatorzy Ewelina i Marcin 
Frankiewicz podczas I edycji gali wręczyli dwie 
nagrody, pierwszą dla zasłużonego sportowca, 
którą otrzymał  Marek Piotrowski za wybitne 
osiągnięcia sportowe, działalność społeczną 
na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Drugą 
otrzymał  Marcin Gałązka zawodnik Klubu Wal-
ki Grappler, dobrze zapowiadający się grap-

pler mający wiele zwycięstw  na swoim koncie  
i działający na rzecz naszego  klubu.
 Organizatorzy byli pod wrażeniem 
ilości widzów, którzy dopisali i już zapowie-
dzieli kolejną edycję. Serdeczne podziękowa-
nia dla sponsorów tego widowiska: Burmistrzo-
wi Panu Marcinowi Jakubowskiemu, Staroście 
Panu Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, Dy-
rektorowi MOSiR Panu Robertowi Smudze, ze-
społowi z działu imprez: Elizie Gągol, Agacie 
Szubie, Karolinie Stokowskiej, Radnemu Łuka-
szowi Lipińskiemu, firmie Akpol Pana Andrzeja 
Kucia, firmie Majsterpol i Ewelinie Kosińskiej, 
Panu Mirkowi Lesińskiemu, firmie Cartpoland   
i Maciejowi Twardowskiemu, sklepowi interne-
towemu MMAniak, firmie Asaj, firmie Agmar-

dachy, przedsiębiorstwu  Partner, Grill Bar Piri 
Piri, Pizzeri Iguana, Piekarni Gromulski, Mjuzik 
Pubowi, Studiowi tatuażu  ‚Czacha w Dym’, 
Salonowi Bona - Dea, Pierogarni ‚Pierogovo’, 
Sieci sklepów Topaz, firmie Argo firmie Zdzi-
sława Raubo, Sklepowi Odzieżowemu Martex, 
Siłowni Samir. Ogromne podziękowania dla ca-
łego zespołu, który pomagał nam w przygoto-
waniach: dźwiękowcowi Andrzejowi Matejako-
wi, DJ Karoowil, Pawłowi Żółkowskiemu, ekipie 
oświetleniowej, Mariuszowi Ziętek, chłopakom 
i przyjaciołom  naszego klubu.
 Już teraz zapraszam na przyszło-
roczną II Mińską Galę Mieszanych Sztuk Walki 
GRAPPLER NIGHT II.

M. Frankiewicz, fot. z arch. UM MM

I Gala Mieszanych Sztuk Walk Grappler Night za nami

Koszykarski Turniej Barbórkowy
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Tegoroczna zima sprzyja trwającym inwestycjom. Brak przymrozków i śniegu sprawia, że wykonawcy realizują zadania bez przerw, 
które zwykle w tym czasie wywołane są aurą pogodową. Bardzo widoczne postępy prac można obserwować w sąsiedztwie Gimna-
zjum Miejskiego nr 2 gdzie trwa budowa sali sportowej. Społeczność szkolna, jak również lokalni sportowcy od dłuższego czasu zgła-
szali potrzebę wybudowania obiektu, który umożliwi prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, treningów, turniejów jak również 
innych imprez sportowych. Wykonawcą zadania jest firma „REMEX” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, An-
drzej Cudny sp. j. Wartość umowy wynosi: 7 845 002,07 zł brutto, a termin zakończenia realizacji wyznaczono na dzień 10 sierpnia 
2015 r. Na realizację przedmiotowej inwestycji, Minister Sportu i Turystyki przyznał Miastu dofinansowanie w kwocie 1 910 000,00 
zł. W dniu 6 listopada Burmistrz Miasta podpisał umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim”  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

fot. z arch. UM MM

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Nowe oświetlenie ul. Bulwarnej

Budowa sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum Miejskim nr 2

W związku z przeprowadzonym remontem 
ul. Bulwarna wzbogaciła się o nowe latar-
nie. Na 24 słupach zawieszono 34 oprawy 
(w tym na 10 słupach są po 2 oprawy na 
każdym), a łączny koszt ich montażu wy-
niósł 155 749,06 zł. Przebudowana została 
linia energetyczna po zachodniej stronie 
ulicy, zdemontowano stare słupy – kwota 
tych prac to 70 761,30 zł brutto. Wiosną 

rozpoczną się prace pielęgnacyjne zieleni 
i uzupełniające nasadzenia, jeśli zajdzie 
potrzeba. 
 Ulica Bulwarna  jako ciąg wy-
poczynkowo - spacerowy tworzy wraz z 
Placem Stary Rynek i zespołem pałacowo 
- parkowym swoistą perełkę centrum mia-
sta. Miasto będzie dążyło do dokończenia 
regulacji rzeki Srebrnej (teraz w gestii 

marszałka województwa) szczególnie na 
odcinku wzdłuż ul. Bulwarnej.  Wpłynę-
łoby to na zwiększenie walorów architek-
tonicznych i krajobrazowych tej części 
miasta. W planach jest również remont 
dalszego odcinka ul. Bulwarnej w kierun-
ku południowym.

fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
oraz qmphotostudio
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W drugiej połowie września br. rozpoczę-
to prace związane z rozbudową ul. Grze-
szaka.  Wykonano juz chodnik, zjazdy   
i ścieżkę rowerową po południowej stro-
nie pasa drogowego, przepust z rury sta-
lowej spiralnej w miejscu starego żelbe-
towego przepustu  oraz  warstwę wiążącą 
na odcinku od przejazdu kolejowego do 
przepustu. 
 W tym czasie podwykonaw-
ca firma PARSTER  wykonywała  prace 
związane z wykonaniem sieci. Ułożono 
już cały odcinek kanalizacji deszczowej 
z rur VIPRO Ø1200mm (od studni S1 do 
S10),  cały odcinek kanalizacji deszczo-
wej z rur VIPRO Ø1000mm (od studni S10 
do S10.2b) oraz cały odcinek kanalizacji 
deszczowej z rur PVC Ø 400mm od S2 do 
S2.5 oraz S8 do S8.1. Wykonano również 
przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz przebudowę sieci wodociągowej – 
zejścia z pasa drogowego ul. Grzeszaka. 
Obecnie wykonywany jest kolejny od-
cinek kanalizacji deszczowej Ø 315 mm  
i Ø 200mm. Z uwagi na warunki pogodo-
we prace drogowe zostały już przerwane 
i zostaną wznowione na wiosnę. Jeśli po-
goda pozostanie bez zmian prace związa-
ne z wykonywaniem sieci będą kontynu-
owane do końca roku.  Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest w drugim 
kwartale przyszłego roku. 

fot. z arch. UM MM

Rozbudowa ul. Grzeszaka

Budowa ul. Kolberga
W dniu 5 listopada zawarto umowę   oraz 
przekazano teren budowy  wykonawcy 
wyłonionemu w postępowaniu przetargo-
wym firmie P.W. ARTIMEX Artur Gniado.  
Wykonano już  część robót  polegających 
na ścinaniu drzew i krzewów, karczowa-
niu  oraz zdjęciu humusu z obszaru pasa 
drogowego. Ułożono przepust z rury sta-

lowej  pod projektowaną jezdnią.  Obec-
nie wykonywana jest przebudowa rowu:   
na pierwszym odcinku odtworzenie rowu 
z umocnieniem u podstawy skarpy kiszką 
faszynową oraz nadanie spadków podłuż-
nych,  na drugim odcinku przekrycie ru-
rociągiem  z rur betonowych VIPRO o Ø 
1400mm.

W ramach inwestycji zostaną jeszcze wy-
konane: 
- budowa jezdni o nawierzchni twardej 
nieulepszonej,
- budowa poboczy gruntowych,
- przebudowa zjazdów indywidualnych,
- budowa drogi serwisowej w rejonie 
zbiornika retencyjnego, ogrodzenie 
zbiornika retencyjnego wraz z bramą,
- budowa dwóch rowów w pasie drogo-
wym wraz z przepustem pod zjazdem,
- budowa placu do zawracania,
- sieć kanalizacji deszczowej w tym ko-
lektora śr. 1200 mm, kanałów bocznych 
śr. 300-600 mm wraz z urządzeniami pod-
czyszczającymi w postaci osadników i se-
paratorów,
- zbiornik retencyjny, 
- wylot ze zbiornika retencyjnego,
- wylot awaryjny,
- budowa na rowie zastawek regulacyj-
nych i kaskady,
- odtworzenie istniejącego rowu przed 
zbiornikiem.
 Zakończenie prac budowlanych 
planowane jest w drugim kwartale przy-
szłego roku. 

fot. z arch. UM MM
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Zakończono realizację zadania  pt. „Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z termomodernizacją”. Łączna wartość wyko-
nanych prac wyniosła 423 530,52 zł. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 53 135,00 zł oraz w formie pożyczki w kwocie 159 406,00 zł. 
 W ramach prac budowlanych ocieplono dach i ściany, które następnie pokryto tynkiem akrylowym, wymieniono rynny i rury 
spustowe. Taras piętra przedszkola został zabudowany w celu urządzenia sali zabaw dla dzieci. Ponadto wymieniono instalację od-
gromową, wykonano instalację elektryczną i centralnego ogrzewania adaptowanego pomieszczenia, wymieniono drzwi zewnętrz-
ne, drewniane okna zastąpiono oknami z PCV, zamontowano daszek nad wejściem do budynku. Wykonawcą zadania była firma  
P.W. DANBUD Daniel Wojdat.

fot. z arch. UM MM

Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 
wraz z termomodernizacją

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Zakończono budowę ścieżki rowerowej 
 Aura pogodowa sprzyja aktyw-
nemu wypoczynkowi, dlatego wybudowa-
ny brakujący fragment ścieżki rowerowej 
w ul. Budowlanej, wzbudził duże zainte-
resowanie wśród rowerzystów. 
 Nowy odcinek ścieżki rowerowej 
przebiega od przejścia dla pieszych przy 
Gimnazjum Nr 2 do mostu po stronie połu-
dniowej w kierunku stadionu miejskiego. 
Inwestycja została zrealizowana na nieru-
chomości, której właścicielem jest Miasto 
Mińsk Mazowiecki, w niewielkim stopniu 
w pasie drogowym ulicy Budowlanej.  
Wykonana jest z kostki brukowej beto-

URZĄD MIASTA INFORMUJE

nowej bezfazowej koloru czerwonego 
o grubości 8cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej. Szerokość ścieżki to 2m  
a w przypadku bezpośredniego styku  
z jezdnią 2,5m. Łączy się z już ist-
niejącą ścieżką rowerową, co było 
niezwykle istotne przy wyborze do 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Elementem towarzyszącym jest tabli-
ca zawierająca informacje przyrodni-
cze, która znajduje się w sąsiedztwie 
ścieżki rowerowej na terenie zabytko-
wego parku.    

                  fot. z arch. UM MM

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

 Od 20 listopada 2014 roku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki obowiązuje uchwała w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest to uchwała skierowana do przedsiębiorców  
i inwestorów, którzy zamierzają rozwijać swoją działalność na terenie miasta, realizować nowe inwestycje i tworzyć nowe miej-
sca pracy.
 Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają nowo wybudowane na terenie miasta Mińsk Mazowiecki budynki lub 
ich części o powierzchni użytkowej co najmniej 400 m2 oraz budowle lub ich części – związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. 
Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 2 lat, jeżeli w nowej inwestycji utworzono co najmniej 40 nowych miejsc pracy i utrzymano je przez ten okres;
2) 3 lat, jeżeli w nowej inwestycji utworzono co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymano je przez ten okres;
3) 4 lat, jeżeli w nowej inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymano je przez ten okres.

 Jako nową inwestycję należy rozumieć nowo wybudowane przez przedsiębiorcę budynki lub ich części oraz budowle lub 
ich części, których budowa zostanie zakończona po wejściu w życie uchwały tj. po 20 listopada 2014 roku.
 Zwolnienie dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym,  
z wyłączeniem handlu i może być przyznane z tytułu tej samej inwestycji tylko raz.
 Szczegółowe warunki uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości, wzór wniosku o udzielenie zwol-
nienia z podatku od nieruchomości oraz zasady korzystania ze zwolnienia zawarte zostały w uchwale Nr XLV/435/14 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
 /-/ Marcin Jakubowski

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
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O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art. 28 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2 i ust.4, art. 39 
ust.1, art. 40 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 13 oraz § 14 ust. 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207, poz. 2108)   -   o g ł a s z a m:

drugi  przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1970 o powierzchni 425 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa 
Piłsudskiego 2, stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00117031/4, własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
Oferowana do sprzedaży działka gruntu nie jest obciążona żadnymi długami ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 4 września 2014 r.

Warunki  drugiego  przetargu:
1) cena wywoławcza:  600.000,00 zł ( słownie złotych: sześćset tysięcy),
2 wadium: 60.000,00 zł ( słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy),
3) postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy drugiego przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 
6.000,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych). 

Przeznaczenie terenu, na którym położona jest opisana wyżej działka gruntu, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego:
• teren przeznaczony pod mieszkalnictwo wielorodzinne i intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie 

podstawowe, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

Sposób  zagospodarowania:
• linia zabudowy – w linii rozgraniczającej ul. Józefa Piłsudskiego dla kondygnacji powyżej parteru jako obowiązująca,  

dla parteru jako nieprzekraczalna; nakaz kształtowania parteru jako usługowo-handlowego ogólnodostępnego,
• wysokość zabudowy:
- maksymalnie 4 kondygnacje i nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku,
- minimalna wysokość zabudowy – 10 m, 
- ukształtowanie dachu nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej, z preferencją dachu wysokiego,
- nakaz uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25% powierzchni terenu.

Uzbrojenie przyległej ulicy publicznej w urządzenia infrastruktury technicznej:
- nieruchomość usytuowana jest w strefie pełnego wyposażenia w sieci uzbrojenia komunalnego, przy utwardzonej drodze  
publicznej.

Inne warunki:
- warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej wyżej, najpóźniej 
w dniu 24 lutego 2015 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku 
Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem 
tego przetargu.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2015 roku o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 
1 (sala nr 6).

Informuje się, że osoba, która wygra drugi przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości miejskiej:
- nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, 
ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, 
a wpłacone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
- zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w drugim przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, 
nie później niż w przeddzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży. 

Według art.41 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarial-
nej powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do drugiego przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone 
(także w przypadku: odwołania lub unieważnienia tego przetargu oraz zakończenia go wynikiem negatywnym). 

Zastrzega się możliwość odwołania drugiego przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o drugim przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach drugiego przetargu udzielane będą zainteresowa-nym codziennie w godzinach urzędowa-
nia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w pokoju nr 207, tel. 25 7595325 lub 25 7595323, do 24 lutego  
2015 r. włącznie. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2014 r. ustaliłem, a w dniu 19 grudnia 2014 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący:
- część działki gruntu Nr 2335/30 o pow. 8 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie, stanowiącej zgodnie z księgą 
wieczystą Nr SI1M/00041167/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, 
- część działki gruntu Nr 2339/1 o pow. 180 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie, stanowiącej zgodnie z księgą 
wieczystą Nr SI1M/00079653/1 własność Miasta Mińsk Mazowiecki,  
przewidzianych do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech. 

 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji  
3 Maja 1 od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl
Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 16.00
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Burmistrz Miasta lub Zastępca Bur-
mistrza 
w środy od godz. 12.00 do 17.00 
w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci w 
sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
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FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

ul. Warszawskie Przedmieście 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-471-741

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy  
trzeciego  
i kolejnych dzieci 

3 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

4 „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

opłata miesięczna 20% zniżki Zniżka obowiązuje 
przy 
zapisie minimum 
dwóch 
członków rodziny  
wielodzietnej

5 Gabinet Lekarski 
lek.med. Halina Pajk 
lek.med. Anna Pajk 
lek.med. Krzysztof Pajk

ul. Kazikowskiego 42 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-48-89 
602-330-616

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

6 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-69-69

www.euroschool.edu.pl 
www.facebook.com/euroschool.
edu

Kursy języka 
angielskiego

Pozostałe kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
 
 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

7 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

ul. Świętokrzyska 23 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-955-685

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

8 Poradnia Stomatologicz-
na „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

ul. Cicha 2 lok. 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
601-413-488

usługa  
stomatologiczna

25% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów mlecznych 
10% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów stałych 
50% zniżki - usuwanie zębów  
mlecznych 
25% zniżki - profilaktyka  
(lakowanie) 
100% zniżki - przeglądy uzębienia

9 Punkt Przedszkolny 
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatko-
wo.przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

10 Salon Fryzjersko –  
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

ul. Gen. Sosnkowskiego 12 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
668-338-580

usługa fryzjerska 15% zniżki -strzyżenie dzieci  
10% zniżki – strzyżenie męskie 
i damskie

11 Prywatna Praktyka  
Lekarska 
Gabinet Ginekologiczno – 
Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

12. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

ul. Warszawska 239 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-364-212 
www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

20% zniżki przy zakupie wejścia 
jednorazowego (1,5h)

Zniżka obliczana jest 
od kwot:
130 zł - cena karnetu 
pełnego na 1 miesiąc,
390 zł - cena karnetu 
pełnego na 3 miesiące,
20 zł – cena wejścia 
jednorazowego (1,5h)

13. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

ul. Dąbrówki 41A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-515-306

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem  
i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy  
pierwszego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy 
trzeciego 
i kolejnych dzieci

14. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

ul. Florencja 8a 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25) 758-36-59

usługa  
stomatologiczna

50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (plomba) 
50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (kanałowe) 
25% zniżki – ekstrakcja zęba 
25% zniżki – badanie jamy ustnej  
i inne zabiegi

15. PERSS 
T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

ul. Miodowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-66-50 
(25)758-88-34 
602-487-496

10% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

16. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

ul. Nadrzeczna 22 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-32-57 
510-077-550

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

17. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

ul. Warszawska 90 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
698-685-999

obuwie dla dzieci 
do rozmiaru 35 
obuwie damskie  
i ubiory 
obuwie męskie 
torby i dodatki

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

18. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

ul. Kościuszki 2  lok. B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
516-929-930

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

19. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA
M. Kostusiewicz

ul. Piłsudskiego 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-26-16 
793-323-222

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

20. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

ul. Warszawska 163 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-19-21

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

21. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa  
gastronomiczna

dania z karty 20% zniżki Zniżka dotyczy dań 
spożywanych 
w lokalu o łącznej 
wartości 
powyżej 30 zł

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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22. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

23. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

24. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

25. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

26. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

27. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. SKLEP TEKSTYLNY ul. Piłsudskiego 31 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-149-011

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

29. WALHALLA FIGHT 
CLUB

ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

30. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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22. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

23. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

24. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

25. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

26. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

27. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. SKLEP TEKSTYLNY ul. Piłsudskiego 31 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-149-011

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

29. WALHALLA FIGHT 
CLUB

ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

30. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00

31. KRASNAL 

Kraina ubranek dla 
dzieci

ul. Warszawska 114B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
510-103-215

zakup odzieży 
dziecięcej  
i niemowlęcej

rozmiary:

56cm – 170cm

10% zniżki

32. Sklep chemiczny 
EXTRACHEMIA

Plac Jana Kilińskiego 5 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-812-035

zakup produktów 
chemicznych  
i drogeryjnych

5% zniżki

33. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Centrum Rehabilitacji 
KINESION

ul. Kościuszki 25A/29 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/758-68-66 
www.kinesion.pl

konsultacje fizjo-
terapeutyczne

zabiegi 
z fizykoterapii

rehabilitacja 
ruchowa i masaż

50% zniżki

 
30% zniżki

 
10% zniżki

34. TOY PLANET 
„GALERIA AMINIS”

ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
786-910-577

gry i zabawki 15% zniżki Zniżka nie dotyczy
Lego oraz promocji

35. Sklep  
spożywczo 
-warzywniczy

Lidia Gójska 
OWOCARNIA

ul. Dąbrówki 12/1 
05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuły spożyw-
cze, owoce, wa-
rzywa, ryby, zioła

7% zniżki

36. Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samo-
chodowej w Mińsku 
Mazowieckim S. A.

ul. Warszawska 222 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-57-00

bilet miesięczny 
normalny (bez ulg 
ustawowych) 
po terenie Miasta 
i Gminy Mińsk 
Mazowiecki  
w komunikacji 
regularnej

bilet miesięczny 25% zniżki

37. Yamaha Szkoła  
Muzyczna

ul. Dąbrówki 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-681-616 
www.yamahaminsk.pl 
biuro@yamahaminsk.pl

opłata miesięczna 
za naukę w szkole

za jedno dziecko

za drugie dziecko

za trzecie i kolejne 
dziecko

5% zniżki

10% zniżki

15% zniżki

38. Miński Klub Sportowy 
„TAEKWON-DO” 

ul. Dąbrówki 28/1  
(nad „Biedronką”) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-27-64 
608-497-616 
602-361-229 
www.mks-taekwondo.com

treningi  
Taekwon-Do

zajęcia FITNESS

 
nauka pływania

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba)

20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba) 
 
20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba)

Zniżka liczona jest  
od ceny karnetu

39. P.H.U. „Maylo” 
G. Ślusarczyk,  
P. Łukaszewski s.c.

ul. Warszawska 86 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-67-98

odzież dziecięca 
wyprawka  
niemowlęca 
akcesoria 
zabawki

10% zniżki 
10% zniżki 
 
10% zniżki 
5% zniżki

40. HOTEL PARTNER 
RESTAURACJA  
I KRĘGIELNIA  
PLANETA P.H.U. 
„PARTNER” sp. j. 
Adam i Grażyna  
Wiącek

ul. Konstytucji 3 Maja 7

05-300 Mińsk Mazowiecki

25/759-56-00

usługa  
gastronomiczna

kręgielnia

dania z karty

 
1 godzina

10% zniżki

 
15% zniżki

 
 
 
Zniżka nie dotyczy 
weekendów
(piątków, sobót, 
niedziel)

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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PRZEDŁUŻANIE MIŃSKICH KART DUŻEJ RODZINY, 
KTÓRYCH OKRES WAŻNOŚCI UPŁYWA 
DNIA 31.12.2014 ROKU
Wnioski o przedłużenie ważności Mińskiej Karty Dużej Rodziny na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku  
przyjmowane są w Urzędzie Miasta przy  ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim, pokój 215, II piętro.

Przy składaniu wniosku wnioskodawca załącza oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi, komplet Mińskich Kart Dużej Rodziny oraz okazuje oryginały dokumentów potwierdzające istnienie rodziny  
wielodzietnej, tj.:
 w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Mińsku Mazowieckim - dokument tożsamości;
 w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały poza miastem Mińsk Mazowiecki – pierwszą stronę rozliczenia 
  podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim za rok poprzedzający rok składania wniosku, 
  w którym wskazano Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania oraz dokument tożsamości;
 w przypadku dzieci do 6 roku życia – akt urodzenia;
 w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną na rok szkolny 2014/2015 legitymację szkolną;
 w przypadku studentów w wieku do 24 lat – legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające 
   status studenta na rok akademicki 2014/2015;
 w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie o ustanowieniu rodziny 
   zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego.
Pracownik Urzędu Miasta dokonuje weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu uprawnień nakleja na Karty hologram  
z nadrukowanym okresem ważności.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski MIŃSKA RADA 
DUŻEJ RODZINY
Mińska Rada Dużej Rodziny została powołana 
przez Burmistrz Miasta Marcina Jakubowskiego 
Zarządzeniem Nr 953/227/14 Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2014 
roku w sprawie powołania Mińskiej Rady Dużej 
Rodziny. 
Przewodniczącym Mińskiej Rady Dużej Rodziny 
jest Pan Andrzej Abramowski, wiceprzewod-
niczącą Rady jest Pani Teresa Szymkiewicz, 
natomiast funkcję sekretarza Rady pełni Pani 
Urszula Ćwiek.
 Zgodnie z zapisami w/w zarządzenia 
celem działania Rady jest omawianie istot-
nych kwestii dotyczących Programu „Rodzinny 
Mińsk” i działań mających 
na celu jego rozwój. 
 Rada jest organem konsultacyjnym, 
doradczym oraz inicjatywnym dla Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki i Rady Miasta w za-
kresie polityki prorodzinnej Miasta Mińsk Ma-
zowiecki oraz może inicjować podejmowanie 
prorodzinnych działań, 
w szczególności w takich dziedzinach jak: edu-
kacja, kultura, sport, gospodarka komunalna, 
zabezpieczenie społeczne oraz promocja mo-
delu rodziny wielodzietnej.

Do zadań Rady należy w szczególności: 
• reprezentowanie rodzin wielodzietnych, 
• tworzenie polityki prorodzinnej, 
• rozeznawanie potrzeb rodzin wielodziet-
nych, 
• inicjowanie działań na rzecz rodzin wielo-
dzietnych, w tym zgłaszanie propozycji uchwał 
i zarządzeń.

Kontakt:
Mińska Rada Dużej Rodziny
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 33

Kontakt do Przewodniczącego MRDR:
andrzejabramowski@vp.pl 

DODATKOWE INFORMACJE POD NR TEL.: 
25 758 42 46  do  49 wew. 225 
lub 25 758 30 01 wew. 158 
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W tym roku wrzesień i październik  
w mińskim hufcu przebiegał dynamicz-
nie. Jedni uczestnicy rozpoczęli naj-
ważniejszy etap w życiu – wybór zawodu  
i podjęcie praktyk zawodowych. Drudzy 
przygotowywali się do egzaminów zawo-
dowych- czeladniczych i sprawdzających, 
by skontrolować swoją wiedzę podczas 
przebytego  cyklu nauki zawodu.

 Dla tych pierwszych kadra hufca 
zorganizowała warsztaty zawodoznawcze. 
Zajęcia prowadziła Anna Sidorczuk- dorad-
ca  zawodowy z CEiPM w Siedlcach. Prowa-
dząca spotkanie starała się ukierunkować 
młodzież na rozwój zawodowy, określić 
preferencje, predyspozycje zawodowe  
i umiejętności. Porady opierały się na od-
kryciu i uwydatnieniu zdolności młodych 
ludzi i wybraniu odpowiedniej profesji,  
w której mogliby się odnaleźć. 
- Każde takie spotkanie sprawia, że mamy 
lepsze rozeznanie dotyczące lokalnego 
rynku pracy, a świat zawodów przestaje 
być tajemniczy. Zajęcia były niezwykle 
ciekawe, a przede wszystkim dostarczyły 
nam wiedzy niezbędnej do  zaplanowania 
własnej ścieżki kariery zawodowej – ko-
mentowali uczestnicy z mińskiej jednostki.
 Dodatkowo nowi uczestnicy na 
„przywitanie”, jak co roku wzięli udział 
w  zajęciach  integracyjnych.  Zajęcia 
miały na celu integrację nowo rekruto-
wanych uczestników, wzajemne poznanie 
się, przełamanie barier i uprzedzeń wy-

nikających z miejsca zamieszkania, wy-
glądu zewnętrznego i sposobu ubierania 
się. Tematem przewodnim integracji była 
myśl że każdy człowiek jest inny nie tylko 
pod względem fizycznym, każdy ma inny 
charakter, usposobienie, zainteresowania. 
Warto jednak walczyć z uprzedzeniami 
i dać szansę innym, choć są tak różni od 
nas. Tolerancja jest podstawą w kontak-
tach międzyludzkich. Młodzi ludzie chętnie  
oraz spontanicznie brali udział w zajęciach 
i dzielili się swoimi doświadczeniami oraz 
poglądami na w/w temat.  Podsumowując  
zajęcia  uczestnicy spotkań doszli do wnio-
sku, że bardzo często są ofiarami stereoty-
pów i presji rówieśników. 
Okazało się, że mimo różnicy zdań na ten 
sam temat, uczestnicy potrafią się poro-
zumieć i wypracować nić porozumienia,  
a i ostra dyskusja zbliża młodzież.
 A że życie uczniowskie to nie tyl-
ko nauka, zachęcamy naszych uczestników 
do zwiększonej aktywności sportowej. We 
wrześniu młodzież wzięła udział w Woje-
wódzkim Turnieju Piłki Siatkowej organizo-
wanym przez Mazowiecką WK OHP w War-
szawie.
 Uczestnicy zaprezentowali  nie 
tylko swoje umiejętności, ale także przede 
wszystkim,   że jest drużyną znającą zasa-
dy gry fair -  play.
 9 października  na terenie Klubu 
Strzeleckiego przy ul. Marymonckiej 42  
w Warszawie,  wzięli udział w II Woje-
wódzkim Turnieju Strzelectwa Sportowego  

OHP w Mińsku Mazowieckim tętni życiem….
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 
Mazowieckiej WK OHP,  zorganizowany 
przez bielański 7-35 Hufiec Pracy.
 Młodzież,  przystąpiła do rywa-
lizacji pod okiem wykwalifikowanych in-
struktorów ZKS. Udzielili oni uczestnikom 
szczegółowego instruktażu na temat ob-
sługi broni palnej oraz zasad bezpieczne-
go zachowania . Zgodnie z regulaminem 
uczestnicy mieli do dyspozycji pistolet 
typu „Glock”, z którego należało trafić do 
tarczy 20/50,  zgodnie z przepisami ISSF,  
z odległości12,5 m. Każdy z zawodników 
otrzymał słuchawki, okulary ochronne 
oraz tarcze, i tak wyposażeni, z wypieka-
mi na twarzach, młodzi ludzie przystąpili 
do swojej strzeleckiej przygody.
 Turniej odbywał się w dwóch kon-
kurencjach: zespołowej i indywidualnej. 
O zwycięstwo nie było łatwo, gdyż wszy-
scy zawodnicy byli świetnie przygotowa-
ni. W rywalizacji drużynowej nasi uczest-
nicy zdobyli drugie miejsce, podobnie jak 
wychowawca Piotr Nowicki, który wziął 

udział w oddzielnej konkurencji dla wy-
chowawców  i także zajął drugie miejsce 
- w myśl zasady, że przykład idzie z góry. 
Obecnie  młodzież z hufca pod kierunkiem  
Pana Piotra  przygotowuje się do Manew-
rów Fortecznych i znów będzie się działo…
 Hufiec zawsze stoi otworem dla 
młodych ludzi, tu można zdobyć nie tyl-
ko kwalifikacje zawodowe, ale też poko-
nać różne trudności życiowe, które trapią 
młodych ludzi. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do naszej  siedziby przy ul. Bu-
dowlanej 4 i skorzystania z naszej oferty. 
Kształcimy młodzieży w wieku 15 – 18 lat, 
która pragnie kontynuować naukę w I,  II 
lub III klasie gimnazjum i jednocześnie 
uczyć się  zawodu. Ponadto młodzi ludzie, 
w  wieku 17-18, którzy mają problemy w 
szkole ponadgimnazjalnej, nie radzą sobie 
z nawałem obowiązków lub z innych przy-
czyn mogą nie ukończyć szkoły średniej- 
zapraszamy do nas. Mamy dla Nich ciekawą 
ofertę zdobycia kwalifikacji zawodowych.  
W ramach realizacji projektu EFS mogą 
zdobyć wymarzony zawód.

Udzielamy wszelkich informacji pod nume-
rem telefonu ( 25) 758 24 26.
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